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ثامنشور

والمعلوماتالطميللبحثالئميمىمؤسسة

ومديرهامؤسسها

التميمىالجليلجمدد.المتميزالأستأ

المؤسسة:نشاطمن

الأستاذ،التميمىالجليلعبدد.قبلمنزغوانبمدينةسنةعشرينمنذالمؤسسةهذهأنشئت

ستقبلئونسإلىمقرهاوانتقل،تونسلجاكعةوالإجئماعيةالإنسانيةالعلومبكليةالمتميز

أهدافها:ومن.سنوات

العلمىوالبحثالعثمانىالعهدائناءالعربيةالولاياتتاريخحولمعلوماتبنوكإنشاء-

والعربيالمغاربيالمعاصروالتاريخالموريسكية-الأندلسيةوالدراساتالعثمانيةوالآثار

والمعلوماتوالمكتباتالأرشيفوعلمبورفيبة،الحبيبالرئيسحكمفترةذلكفىبما،والتركي

الذكر.السالفةبالموضوعاتالببليوغرافيةللإرشاداتبياناتوقاعدة

هيعنوانا000.02اليوموتضمالمعرفةمنالحبويةالإختصاصاتهذهفيمكتبةإنشاء-

.اللورياتقسمعنفضلاهذا،الشخصيةالتميمىالأستاذمكتبةرصيد

والدوليين.العربالباحثينبينعلميتعاونإرساء-

التىالمغاربيةالتار!خمةالمبلة:هىأكاديميةدورياتثلاثششرعلىالمؤمسمةتشرف-

0102ئموز/جويليةشهرفىا04و913العددانصدروقد.7491جانفي)منذصدورهابدأ

شهرفي42و)4العدداقصلروالتىالغمانية،للدراساتالعربيةالتاريخيةوالمجلة

صدروحيث،والم!لومكوالتوثيقللازشيفالعربيةوالمجلة)25،هالأولديسمبر/كانون

)25.هالأولكانون/ديسمبرشهرآخرفي27-28العددان

المؤسسةهاتهجعلماوهذا.لغاتوبعدةتخصتصاتهاكلفىكتاباا77الصؤسسةنشرتكما

-الاسلاميالعربىالصعيدينعلىالمعرفيةالمخابرأنشطمناليومتعد،الخاصةالأكاليمية

جهةأيةمندعمولاإعلاميضجيجدونذلكوتم،والاجتماعيةالانسانيةالعلومفيوالدولي

الاختصاصاتمتعدددوحواراتودوليةعربيةمؤتمراتبين222المؤسسةنظمتوقد.كانت

العربالمتخصصينلمئاتألأكاديمى!وارا:إثراءفىوتولمحقت،الوطنيةالذاكرةوسيمنارات

والدوليين.
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المؤلفكنببعض

الدار،الأولىالطبعة71!ا،إلى1816منوليبياوتونسالجزانر،المغربيالتاريخفيو،ثائقبحوث-

والفرنسية.بالعربية،8491ئونس،ص254،الثانيةالطبعةو)729للنشرالتونسية

11مم!لأالأء!كل!8ء4لماول!يأك!ولهمم!8س!ول4ح)4!ول49!ث!وللأء!-0183(.11)1837"24+303-

"!أث!ءولح!كه،ثا+ولهكه،أفى87.

3عكأ!!!ه4هـع3!!3،!!ع.)3!9تونس،)صو6بالجزانر،والنركيةالعربيةالدفلالرموجز-

ء؟،+لهة!لاء3!،+لحلا9،4!ل!ا،+ولاول3فى979.

ا.و!فىزغوان،والفرنسيةالعربيةباللغتين،اص98،الالدلسهينالموريسكيينوفضيةالعئماليةالدولة-

3991.فيفري،والفرنسيةالعربيةباللغثين،اص72الأتدلسى،الموريسثىالتاريخفىدراسات-

.4991مارس،ص60،والفرنسيةبالعربية-1891،ا453العثملألي-العربىالثاريخفىدراسات-

.4991اكتوبر،زغوان،الفرنسيةوبلعربيةاص،68اكريقى،-العرسالثاريخفىدراسات-

.91و5/أفريلمارس،غوانز،رص07،الألدلسية-الموريسيثيةللدراسلتالعامةغرافياالببلور-

6991.زغوان،والفرنسيةبالعربية60!،،الاسلا!يةالمسيحثةالعتاتفىدراساث-

9991.والفرنسبة،بالحربية،ص035،الحديثالعهدفيالحديثالمفاربىالنلريخحولووثانقدراسات-

999).اكتوبر،زغوان،اص49العرببة،والبلادتونسفيالإسطليةالعلومفىالبحثأزمة-

91.و9دي!سبر،زغوان،والفرنسيةبالعربية،26!صالإلجاز،وفشلالطموحسينالعرسالثاريخكثابة-

0002.جويلية،زغوان،والفرنسيةبالحربية،ص922،الموريسثىالنديخفيجديدةدراسات-

0002.فمبرنوانزغو،والفرنسيةبالعربية،78!ص،والتركيةالعئمانيةالعرليةالعقاثفيدراساث-

4002.مارس،زغوان،)ص64،وفرنسيبلعربياليورفيبهة،والسياسةالحثممنهجيةفيدراسات-

4002.،الفرنسيةوبالعربيةص402الصلطة،البلادفيوالنخميوالمؤرخينالمعرفةمجتمعحولئسكلات-

.ص3ر90025،آبارماي/عئمرهالسادسالفرنخلكلالمغارسالعئملأسالنلريخفىدراسات-

وعكلوررفيبةوالحبييالخطالىالثريموع!هدالقادرعبدالأميرمفاريبة:شخصياتحولجديدةأضواء-

ثص.94)02،هأفريل،وآخرينالفاسى

1102،جانفيمنها،الاسيةوالعربيةالإسهاثيةوالمواقف:الألدلسمنالمورشمكيينطردثراجبديا-

)6!ص.

والنرنسية:النركيةاللفتينعنالمؤلفعربهادكتوراهرسانلأربعة

الطبحةاص،182701-1847،للجزانر،الفرنسىالاحتكلنجاهالعئملأليةالسيحة،كورانارجمنتد.-

7491.تونس،الثانيةالطبعة،)079تونس،تونسلجامعةوالاجتماعيةالانسانيةالعلومكلية،اياولى

الشرمة،المكتبةمنشورات91،اأ-ا881العثمانثةوالسياسةالثونسيةالسمالةتشايجي،الرحمنعبدد.-

رثص.749،1)،تونس

عندراسةمعأ-294،0164الجدليةالمجابهة،والس!يحيونالالدلسيونالعوريسكيون،كاردياكىلود.-

989)،،زغوان،تونس،الثانيةالطبعة8391،الأولىالطبعة55!ص،بأمريكا،الأنللسيينالموريسكيين

.!55

9).و3،باريس،لارماتاندارمنشورات1715-5091،الفرنسيةالعئمانيةالعلافات،القاسمىسلطاند.



ءالإهدا

الحدنتةالتونسيةالدولةبنادأحدإلى

والباحثالأستاذ

الفيايهيمصطفى

سنةنيمفالقمىأكثرمئذأئبلادخدمةفيلتفانيهتقدير!

!مواهملةبالصحةويمتعه!ثفاسهفئاللة0يمدأنراجيا

والوطنيةائبحثيةرسالته
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المورشمكية:والترجمةالدراساتمركزمنشورات

الموربسكببنلطردإسبلألىباعنذارللمطالبةوئجديدالوعىلنعمبقخطوة

الأندلسيةالمورشمكيةبالدراساتالاهئمامتفعيلعلى7291سنةمنذحرصنا

الوزراءرثاسةبارشيفاتعليهاعثرناالتىالجديدةالوثانقمنالعئراتبنشرنا

وقد.ذلكحولالكتبمنعددبنشروقمنا،وباربسوفلورنساالبندقيةئمباستانبول

الخامسوسيتمالمورشمكيةالدراساتحولدوليامؤتمراأ4بننظيماهتمامنائواصل

منشكولاذلكمكنناوقد1102.مايشهرأواخرفىالسلسلةنفسفىعشر

البلاررفىوالجديدالسابقالجيلينمنوالباحثينالمؤرخينمئاتعلىالتعرف

،واليابانوروسياوباكستانالهندومنوالأمريكيةالغربيةالدولعديدوفىالعربية

وتموزغوانبتونسعفدناهاالئىالمؤتمراتفعالياتفىالبدايةمنذشاركواممن

منهاوالقليلأساساوالفرنسيةالإسبلألبةباللقينأكاديميةدراسة065منأكثرنشر

.عديدةلأسبابالضادبلغة

سنة،04منذالمورشمكيةالدراساتوضيةكانتكيفاليومالذاكرةوتحضرنى

الأصابع،علىيصونجدا،ضئيل!دإلاوالإسحيةالعربيةالبلادفىيوجدلاحيث

طردإلى2944غرناطةسفوطمنذ(يالأندلسبةالمورشمكبةبالفنرةاهنمواممن

ومؤرخباحث002منأكثريوجدحينفى9016،سنةالألدلسمنالمسلمين

كماأندلسنا،تاريخمنجذاالدفيقةالالترةهاتهفىتخصصواقدوأمريكىأوربي

المكئباتحبيسةوهىمخطوطةمازالتوالنىالجامعةالرسائلمناتوأ!وا

مئاتبنشرالباحثونهؤلاءقامكما،والدوليةوالفرنسيةالإسبانيةالجامعية

بدعمتمكنناوحيثوامريكا،وفرنسابإسبانيااكاديميةالدورياثعديدفىالدراسات

لويد.الدوليةالسمعةذيالفرنسىالأسئاذالمورشمكيةالدراساتابيهنعلمى

خدهاومن،لمور!سكيئللدر/طت/لعامة/لمئبيمغر/ف!:وننشرننجزان،كاردياك

ملفتين،والدولىالعربىالمستوىعلىالدراساتهاتهوتعميقتفريععلىحثثنا

جديدةمعلوماتأرصدةوجودإلىوالأمريكيينالغربيينوالمورخينالباحثينانتباه

فىوتوظيفهابهاالاهتماموجبوالتى،والعربيةالفمانيةالأرشيفاتفيجذاوهامة



الغربيةالدراساتكلفىتمامامغيباكانالذيالأمروهومستقبلا،التاريخىالبحث

8391.سنةحتىوالأمريكية

قدالموريسكيين،حولالمنخصصةالدراساتبهاتهاهتمامناأنلديناشكولا

رصيدبفضلإذوالإسحى،العربيالعامالم-أيصعيدعلىوواسعاكبيرانجاحاحقق

طريقعلىالحديثةالوسائلبكلوإبلاغهابثهاعلىعملناوالتىالمختلفةالمعلوماث

طردبماساةذكرناعندما،الجميعإلىرسالتنابإبلاغوفقناإنناوغيرها،النت

وقمنا،والمسلمينالعربضميرفيذكراهموأحييناأندلسهممنالموريسكيين

لحقتوالتىالفاجعةالمأساةهذهحولملباالتوقفالعليا،الإسبانيةالسلطبمناشدة

مايدينحضارياعتذارتبنىخكلمنالملفهذاومعالجةبالموريسكيينظلما

.قسوةوبكلئجاههميومئذالتفتيشمحاكمبهقامث

وأئبتنافاضلجهادالسيدمعىأجراهالذيالحوارفىالملفلهذاعرضناوقد

المتمثلةالمقمنبعددوأرفقناهعليهالتحويربعضإجراءبعدالكتاباتفىنصه

وزرائهاورنيسكارلوسخوانالملكجدلآإلىوجهناهاالتىالرسائلنصوصفى

تباعا،وصلتناالتىالردودلبعضاستلا!ناثم،السابقالإسبانىالخارجيةووزير

وإصرارهمالفضيةلهذهالإسبانالمسؤولينتجاهلمواصلةمدىذلككلليعكس

كماذلك،فىالجوهريالسببولعلئجاهها.اعتذاربأيالقيامالمطلقالرفضعلى

03!!!ولل!ة!كا!ء،!هصلا8!ولالسيدبتونساسبانياسفيرلىذكر

هناكيكونأنشريطةبذلكللقياماستصادعلىالإسبانيةالدولةانك!2ءا!3

الإسلاصالمؤئمرومنظمةالعربيةالدولجامعةوتنسيقإشرافئحتعامإجماع

ورسمى،علنىبشكلذلكيثموأنالاعتذاربهذاللمطالبةمئلا،والألكسووالإسيسكو

والعديديومئذالبرئغالجمهوريةرنيسحضرهوعندمابلشبونةحصلمامثلوهذا

والمسلمين.العربالمسؤولينمن

العربيةالمنظماتإلىرسائلبتوجيهفمناهذا،السفيرتدخلضوءوعلى

المؤئمرلمنظمةالعاموالأمينالعربيةالدوللجامعةالعامالأمينإلىأيوالإسلا!ية

هذاعناصرجميعاإليهمونقلناوالألكسو،للالجسسكوالعامينوالمديرينالإسلا!ى

ولوهذا،الناسيومإلىمنعمداوصمتاتغييبانسجلفإنناالعمبقولئممف.الملف

-12-



التىالتاريخيةالمسؤوليةمدىوالمسلمونالعربوالمسؤولونالقادةهؤلاءدرى

يتبنوالموحيثحضاريامدانموقفوهو،الملفهذاوأهميةدقةتجاهتحملوها

السلطجكلماوهذاالاعتذار.هذابئقديمالإسبلأليةالسلطمنمطالبةأيجميعهم

والمؤرخونالشرفاءيدينهموقفوهواعتذارأيتقديممنحلفىالعلياالإسبانية

تقومحتىالتبشيريةرسالتناجهتنامننواصلسوفهذاومع.الأمةفىالحقيقيون

وأالزمانطالحصولهفىمطلقانشكلاأمروهوالاعتذار،هذابثقديمإسبلأليا

فصر!

"له"

الحضاريالمورشمكيينتأثيرمدىتناولتبحوثأربعةضمهذاالجدبدوكتابنا

كما،جديدةعثمانيةفرهاناتخلكلمناللغويالمستوىحولتوقفناثمتونسبإيالة

هذالنختمالعالمعبرالموريسكيةللدراساتالمستقبلبةوالتوجهاتالحصيلةوأبرزنا

الماضىفىظلمتهمالذينالمساكينالمورشمكيينهؤلاءملفتجاهلبمواصلةالقسم

ونخباعاقاورأياقادة:جميعاوالمسلمونالعرباليوموظلمهمالتفتيشمحاكم

الموريسكيةالجماعيةالذاكرةمحوفىتفننواعندماوإسلاهية،عربيةومنظمات

حدعلىوالمسلمينللعربالجماعىوالسلوكالمدرسيةالمناهجفىئماماونسيلألها

سواء.

جداومهمةفاصلةدراساتسبعبتعريبقمنافقدكتالهنا،منالئانىالقسمأما

الثابتة.العلميةبالقيمةلهمالمشهودومنقربعنعرفناهموأ!ملمؤرخين

والإسبلأليةبالفرنسيةنشرناهاالتيالدراساتمناتبينمنالدراساثهذهواخترنا

التىالدلالاتباهميةئميزثوالنىلدينا،بصدهاقمناالثىالمؤنمراتأعمالفي

مجابهةفىالإسلا!يةوالممارساثالمورشمكيين،لدىالتكهنكظاهرةثضمنتها

المورشمكيةالحجريوشخصيةالمورشمكيين،لغةوخصوصيةالمسيحبة،الطفوس

المسثوىرفيعةمجادلاتاجرىوقديومنذالمسيحيةالديانةفىالمتبحرالعالموهو

محاكمومجابهةالعفيدةثمنمبحثاماالأوربيبن،المسيحيينالدينرجالكبارمع

ئموإدراكها،الجدلبةهذهفهمفىالأهميةممنكببرفدرعلىفهوببلنسبة،النفنبش

بهتمسكالمورشمكيةالأدبيةالنصوصفىوساممقدسكئديرالصبىالخطمميزات
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فىمئخصصةأكبرحررتهافقدالدراساث،هذهوآخر.بالغةبشدةالمورشمكيون

جامعةمنبارلتلوبازلوثىأ.د.العالمةالأستاذةوهىألاالمورشمكولوجيا

الذاكرةعلىللحفاظاديناهاالتىالمجهوداتحوكمليالتتوف،طبورتوريكو

ثلاينمنأكثرمنذالإسلاصالعربىوالشعورالوجدانفىوفاعلةحيةالموريسكية

!اليومسنة

فىالمورشمكيةللدراساتأ4للمؤتمرعقدناأثناءأنههنانذكرأخرىجهةومن

الموريسكية،والنرجمةالدراساتمركزإنشاءعلىأعلناقدكنا9002،مايشهر

والدراساتللبحوثالترجماتبعضتعريببثأمينليقممؤسستناأقسامأحدليكون

منالعديدإلىبنداءثوجفاوقدبالمنات.ئعدوالتيجذا،المهمةالموريسكية

استوجبوالذيالرائدالعلمىالمشروعهذالدعموغيرهاالعرببةالسياسيةالقيادات

الدولمن!دفىالإلشاءهذامثلينكرروأنبل،السنينعشراتمنذإنشاؤه

بلالنداءلهذاالاسنجابةعدمحفالهيؤسفومما.الأندلسبئاريخالمفبةالعرلطة

نأدونبسخاءالأورو-امريكبةالمراكزدعمذلكبدلتمأنههوللاتباهالملفتأن

الدعمبهذافعلتوماذا،البحثيةإنجازانهاولاالفكريةلأجندتهامراجعةأيةنتم

القرنمنالثانىالنصفخلكلالعربوالحكاماك!لرياءمنبهتمتصالذيالسخى

العنايةكلالمركزهذانولىوسوفخطتناعنالموقفهذايثنينالنهذاومع

للدكتورالسلسلةهذهفيالأولالكتابأسابيععدةقبلنشرناوقديستحفها،التى

اليومأنناكما/ندنارهأ.هـ/سلابلالألدلس/لمشلميندرة:بعنوانالعوينىمحمد

توفرتماإذادوماونحرصالمركزهذامنشوراتضمن،الثانىالجديدكتابناننشر

وأالدراساتمنعددبتعريبليقومواقارينباحئينبانتدابالفيامالإمكانياتلدينا

هىونلك.الأندلسيينالموريسكيينتاريخعنالجامعيةالرسانلأوالناريخيةالوثائق

نفسلدينادامها،للجميعإبلاغهاعلىدوماوسنعملعملناالتىالحضاريةالرسالة

العربشرفتوالئىأندلسناوحضارةتاريخوزخمبقوةمطلقوإيمانالحياةهذافي

علىأحدايشرفلاالموريسكية،والمأساةالذاكرةتغييبوإنجميعاوالإشمانية

والمسلمين.العرليأمةياوإنسانياحضاريامدانموقفهوبلالإطح!،

1102بناير/جلألفى5فىئونس
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فاضلوجهادالتميمىالجليلعبدد.

0102(أفريل!د-العربيمجلة-لوجه)وجها

إلىبعبدالتم!مىالجلبلعهدالدكنورالأسناذالنونسيالمؤرخمعالحوارهذا

فىالألدلسصفحةهىالإس!ي،الفرليثيتاريخنامنجداحزينةصفحةالذاكرة

فىبروفنسالليفىتعريفبحسبوالمورشمكيونالموريسكيين.صفحةاوخلالمتها،

بقواالذينالمسلمينمحىإسبلأليافىيظلق"اسم،(الإسلام"موسوعةمنالأولىالطبعة

2يومغرناطةعىوايزابيلافردينلألدالك!لوليكيانالملكاناستولىأنبصالجدفى

جلألبعنتقصترجمارةوهىنصر".لفىامراءآخرحكمزوالبص2914،عاميناير

النظرالمفيدمنفإله،مسبوكةلفةفىموضوعةأنهافمع.المصطلحمعنىفىحيوي

التي)،الموريسكى،،:تعريففى"الإسبانيةالملكيةاكاديمية"معجميوردهمافى

بطقسراوعمدوا2914سنةالسقوطبعدبقواالذينالمسلمينالعربعلى"نطلق

المورشمكيينميزةالتعريفهذايذكرأ.906سنةالطردزمنإلىإسبانيا،(اسئعادة

منحرةإرادةإلىاسثنادأيحدثلموالذي،مسيحيينبوصفهمتعفدواالذين،الأساسية

إحدىاتهامفىوردكمااوإسها،تمارسهؤلاءاغلبيةتبقىأنغرابةفلا.جانبهم

منمسلمينكلألواولكنهمالجزانر".مسلمى!إسحأيففون،الاانهم:الئفتيشمحاكم

سرا.للصيدةالممارسةخصوصيةوتمئلثشديدنوع

ظاهريا،المسيحيةلاعتناقاضطرواأنبعدحتى،قلوبهمفيينبضالإسلامظل

الكاثوليكية،الدينيةالمدارسلدخولتخوفهمبسببأبنائهمبعضاضطرأنبعدوحتى

أنهمإلآالعلنفيالمسيحيةالطقوسبممارسةتظاهروا،وأساقفةقسسأواختيارهم

الإسلاميةطقوسهملممارسةأشسقفلة،غرفهمفي،أنفسهمإلىويختلونبعدها،ينصرفون

.ددراسةإلىواستنادأالحوار،هذافيالتميميالجليلعبدالدكتورويؤكدالسز.في

بعدإذ،غرناطةأساقفةكبارمنموريسكيينأساقفةخمسةأنقرسبا،دوليرارافائيل
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بسببكنائسهمبداخلأحياءاحرقوافدسنة،أ91بعدوبالئحديدطويلبزمنسقوطها

الظاهر!فىومسيحيونسزأمسلمونباعتبارهم،أمرهمافتضاح

العربىالتاربخفىالماساويةبالغةإنسانيةصفحةالموريسكية،الصفحةتعتبروعليه

تسعةعلبهاأقامأرضمنالاقتلاععليهفرضشعبالسواء.علىالإنسانيالتاريخوفى

بقىمنعلىوفرض،ميلاديةأ906عامإلى"ميلادية71"أهجرية29من:قرون

اللهعبدأبيمعالكاثوليكيانالملكانوقعهالذيللاتفاقمخالفوهذاآخر،ديناعتناقمنه

زماننافيالمتداولةالتعابيراستخدامناعندالقولويمكنسقوطها.عقب،غرناطةحاكم

السلطةبدعلى،الأندلسيونالموريسكبونلهتعزضالذيالقسركطالتهجيرإن،الراهن

اليهودتطهيرإلافظاعةيوازيهلاالحديثالتاريخفىعرقيتطهيرأوليعتبر،الإسبانية

أرضهم.فياليومللفلسطينيين

التميمى"مؤسسةومديرمؤسس،التميميالجليلعبدالأستاذيتحدثالحواروفى

قذمث،كارلوسخوانالملكبشخصإسبانياأن،،،بتونسوالمطوماتالعلميللبحث

قسرئئهجيرمنغرناطةسقوطعقبالإسبانيةالسلطاتبهمألحقتهعمالليهوداعتذارأ

هذاملرتقديم،الساعةحتىوترفض،رفضتأنهاحينفي2914،مارسشهرفيلهم

الأندلسيينأولئكأجفادبالموربسكيين،ألحقماجراءوالإسلامىالعربيللعالمالاعتذار

إسبانياتاريخيتشئللمالكببر،الإسبانىالمؤرخكاسترو،إمريكويقولكما،لولاهمالذين

عليه.تشئلالذيالنحوعلىالمعاصرة

معهللحوارمدخلىهوهذاكان3بالمورشمكيينالتميمىد.اهنمامبدامتىلكن.

قائلا!:أجابنىوقد

سنةوأربعينأربعمنأكئرإلىيرجعالموريسكيبالتاريخاهتمامىانالحقيقة-

عربيأولىوكنلت6691سنةباستانبولالوزراءرئاسةأرشيففىأشتغلكنلتعندما

لإجراء،يومذاكالعئمانيةالوثائقإلىليصلالعربيةبالأحرفالمحزرةالتركيةاللغةتعقم

منعددعلىعثرتوقدالجزائر،تاريخعنالدكتوراهرسالةلإعدادالأرشيفيةتحريائي

عنعبارةالوثائقوهذه،الأندلسفيالموريسكيينملفتناولثوالتي،المهمةالوئائق
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منوتجهترسائلوأيضأ6القانونيسليمانالسلطانإلىغرناطةأهلمنوتجهترسائل

ىدكاثربنالملكةوإلى"،الوقتذلكفيالملك)،أيالبندقيةدوجإلىالعاليالباب

العثمانية.الوئائقهذهأهميةمدىاكتشفلثوقدبفرنسا.العهدوليةكانتالتيميديسيس

نأعلىمجمعونالمؤرخينكلأنلىليتأكدالموربسكىالذاريخملفإلىرجعمتوعندئذ

محاكمتسجيلاتإلىالراجعةأكط،الإسبانيةالوثائقمنأطلاقأاأساسأكتبالتاريخهذا

منالمنصفبنالمؤرخينوكل.الأندلسيينللموريسكيينلدودةعدؤةئعذوالتىالتفتيش

الوثائقمعطياتهوالتاريخهذاينقصالذيأنيؤكدونوالعربوالأمريكيينالأوروبيين

مدىلأكتشفالوثائقهذهعلىانكببتالمنطلقهذاومن.العربيةوالوثائقالتركية

الصدفةوبطريقحولها.الدراساتمنمجموعةونشرلتجيدأ،عليهااشتغلتوقدأهميتها

الدوليين،الباحئينأحدأنالموربسكيينتاريخعنالببلبوغرافيةتحرياتيأثناءاكتشفت

الموريسكيينبينالجدليةالمجابهةحولدكثوراهرسالةأعذكاردياكلوىد.أ.وهو

منوترجمتهابهاواعجبتالرسالةهذهوفرأتعشر.السادسالقرنفيوالمسيحيين

.الموضوعهذاحولصنصفةرسالةأفضلتعدوهيونشرتها،،العربيةإلىالفرنسية

سيعقد:بأنهعلماأحاطنىلى،صديقاأصبحالذىكاردباكلويمعحديثىوفى

8191،أواخرفيمونبلييهجامعةفىالأندلسيينالموريسكيينتاريخعنأولمؤتمرأ

وزمانهم.الموريسكيون:حولالمؤتمرموضوعوكانالجامعةهذهفيعضوأهووكان

منكانأكثرهملكن،العربالباحئينبعضحضرهكماالمؤتمر،هذاحضرتوقد

مسلمين،غير،غربيينمؤرخينورؤىتحليلاثهوبهفوجئتوما.والأمريكانالإسبان

ساعئئذ:لهمأعلنتذلكضوءوعلى.والنزيهةوالموضوعيةالسلبمةالرؤياتنقصهمكانت

الموريسكيينوهويةدين:حولالئانىالمؤتمرفيللمشاركةئونسإلىأدعوكم

نأأساسعلىالمؤتمرهذاعقدناوبالفعلأ.839سنةالموريسكيةللدراساتالأندلسيبن

موريسبم،ألفبمائةيومئذقدرتموريسكيةجاليةأكبراحتضنتالتىالبلادهيتونس

يتصلوالم،ومراكزهمومكتباتهمجامعاتهممخابرفياشئغلواالذينالمؤرخينوأن

-،7-



يلتقواولموالأحياءالجوامعيزورواولم،العربيالفضاءخصوصياتعلىويتعرفوا

عاليا.توفيقاالمؤتمرهذافىوفقناوقدالموريسكية.الجذورذىالمجمعمنبشرائح

ذلكبعدتوالتوقد،الأندلسيينالموريسكيينبتاريخاهتمامينشأذلكمنوانطلاقا

حولعشرالرابعالمؤتمرعقدناوفد.الآنإلىسنتينكلبانتظاموتمتالمؤتمرات

ماىشهرفيأ-9069002أندلسهممنالموريسكيينلطردالخاصسةالمئويةالذكرى

:حول1102مايشهرفيالمقبلعشرالخامسالمؤتمرنعقدوسوف9002

علمأمنهنجعللكىالمعطياتمنكثيرتضافرعنالموضوعبهذااهتمامييترجم

الطرد،قبلسنةوعشريرمائةيتناوللأنهالموريسكولوجيةعلمعليهوأطلقنابذاتهقائما

الأندلس!فيالإسلاميالعربيالوجودالطردهذاتناولكما

،الأخرىوالرواياتالموريسكىللتاريخالإسلهانيةالروايةبينفرقأئجدوهل

العربيةالنظروجهةتروىوكيف؟والمسلمينالعربروايةوبخاصة

والاس!ية؟

الكبارالباحثينأحدان8191،سنةالمنعقدمونبلييهمؤتمرفيبهفوجئتالذى-

بأنتفبدلاالتفتيشومحاكمالتحقيقدواوينمستنداتأنلهسابقبحثفىذكر

الأدلةبينما(،.إحراقهمتمذلكوبعدقتلوا،"لقد:مؤكداأحياء.أحرقواقدالموريسكيين

وغيرالبائسةالظواهرمنظاهرةوهذهأحياء!أخرقواأنهمعلىتؤكدوالشواهدوالوثائق

وماساةالإسبانى،للضميربالنسبةجذاحشاسالموضوعهذاأدتذلك،النزيهة

تعادلهالا،الأرضعلىالبشريةفواجعأكبرمنفاجعةوهي،فظيعةمأساةالموريسكيين

قرونشمعةبقيالذىالمسلمالعربىالشعبهذالكن،اليومالفلسطينيالشعبماساةإلا

الفكريوتراثهالإسلا!يبطابعهإسبانياتاربخوطبعالإيببرية،الجزيرةشبهأرضعلى

رائعةفنيةأئريةمعلمةكأكبرالبومإلىباقبأمازالوالذي،العالمىالبعدذىوالمعمارى

عليهقضىالحضاريالإرثوهذا،علبهللاطلاعسنةكلسائحملبونخمسينتجلب

والعمل،المتفتحةوغيرالمنغلقةالكثلكةفيبإسبانياوالزج،التسامحوعدمالتعصتب
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فيالتسامحعدممظاهرأكثرمنيعتبرهذاوكل،كاثوليكيغيرهوماعلىللقضاء

يخ.لتارا

آخر،اللهعبدأباأنمنالرغمعلى،تعدديطابعذاتأمةعلىالتعصبفضىلقد

ولغتهمدينهمللعرببحترمواأنبشرطالمدينةلهمبسفمأنعلىوافق،غرناطةعلىملك

إماالصوريسكيينعلىوفرضواالوعود،هذهلكلتنكزواسنئين،بعدولكنوئراثهم.

بالعربيةالثكلممنفنعواحيثالموريسكيينمأساةئأئىوهنا.المغادرةوإمافسرأ،الئعميد

المحرماتمنوسواهاالجمعةيومالأبيضاللباسارتداءومن،الجوامععلىوالتردد

أملاكهمكلعلىالاستيلاءوتتم.عليهمتدلالتيمؤشرأ(خمسينمنأكثر)وهى

هناكثم.الاسبانيةللدولةالماليةالقوةعززتالتيالهائلةالأحباسأملاكثم،الشخصية

وحضارتهمإنسانبتهممظاهرأبسطفيالموريسكيونوطعنصئفبت،قدالهكتاراتملايين

وأهمهاعشر،السادسالقرنطوالالئوراتإلىألجأهمالذىالأمرالإسالمية،العربية

أحدعليهمقضىأنإلىسنتينخئلالإسبانواجهواحبث1568()عامالبشراتئورة

الغرناطيينعلىوفرض،الشرعىغيرالملكأخدتريش،خوانوهوالعسكريينأكبر

إلىالإسبانيةالمدنمنالهجرةمأساة،أخرىمأساةوهذه،غرناطةمننهائيأالتهجبر

الموريسكيين.لهؤلاءالحضاريةالممبزاتكلعلىالفضاءفىذلكوساهم،أخرىمواقع

الأراضى،وركطوالفلاحةوالفضةالذهبصناعةفيخبراءالموريسكيونكانلقد

منالمالورودطفرةواجهواوقد،الداخليةالتجارةملوكئيرةأمورفيخبراءوهم

الأفتصاليةالمبادراتحجمماوهذاعليها،الأسباناستيلاءبعد،اللاتينيةأمريكا

ذكروقد،مزدهرةكانتموريسكيةمدينةمائتىمنأكئرالقضاءتملقدبلالموريسكية،

تهجيرهمبعدبنكسةأصيبالإسبانيالاقتصادإن:الأسبانالاقتصاديينالخبراءأحد

الأندلس.منفسرأ

بعائلئهيشىأصبحالابنأندرجةإلىمفجعأمسارأالموريسكيينمساركانلقد

يأوأن.والأختوالأمبالأبالوشايةإلىالأمرووصلالئفتيشمحاكمإلىوبالأ-كربين
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وأخرقتالإسلاميالعربيالتراثصئقيولهذا.يحاكمكانعربيأأثرألديهيجدونشخص

فىالفكريتراثهمالموريسكيونأخفىوقد.العموميةالساحاتفيالمخطوطاتآلاف

مئاتعلىالعئورليتمعشرالتاسعالقرنأواخرفبىبعضهااكتشفوقد،بيوتهمجدران

منازلهم.بداخليومئذبنوهاالئىالجدرانبينالمخبأةوالوثائقالمخطوطات

فيهذالكلعرضناوقدالموريسكيون.لهاتعزضالتىالمأساةعلىيدلهذاكل

هذهذبذباتبدقةنتتبعأنهووهدفنا.بانتظامعقدناهاالتيعشرةالأربعةالمؤتمرات

حولدراسة)006(ستمائةمنأكئرونشرنارهيبةأشياءاكتشفناوقد.النهايةإلىالفجيعة

اكتشفنا-كمالها.تعزضواالتيالمحارقوحول،التفتيشمحاكموحول،وتاريخهمأدبهم

المرأةوظيفةتكنولم،مسيرتهمفيوزعيمة،قائدةكانتالموريسكيةالمرأةأن-مئلأ

مثلأ--كانتالمعكس،علىبلأسرتها،ورعايةأطفالهاتربيةعلىتقتصرالموريسكية

اللغة،وعلىالدينوعلىالهويةعلىبالحفاظومهتمة،وفقيهةماليةومسؤولةمحاسبة

بأبنائهنيشينلاحتىألسنتهنقطعنالنساءمنكئيرإذفقاومة،شيءكلقبلوكانت

النزرإلاعنهانعرفلاوالتىالنسائبةالبطولاتهذهأروعما!وأقاربهنوأزواجهن

اليسير.

منيعرفلاالذيوالاسلاميالعربيالعالمصمتأمامجدأرهيبالموضوعوهذا

لملفالتاريخيالوعيوفقدان،الأندلسيةوالأفرشةالأندلسمطعمإلاالأندلس

العربعنهايعرفلاالموريسكيينلهؤلاءالفاجعةالمسبرةبينما،ومحنتهمالموريسكيين

الشعوبنرىلاعندماالبائسالسلبىالموقفهذاأدينو(نا.الإطلاقعلىشيئأالمسلمون

الدولةومطالبةالموريسكيينلهؤلاءحصلبمابالاعترافتنادئالإسلاميةولاالعربية

علىللحفاظالعملعلينااستوجبالذينالأمناءفنحنمتأخرأ،ولولهمبالاعتذارالإسبانية

والمسلمين!العربأمةياوالضياعالنسيانمنالموربسكيةالذاكرة
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إسلا!همظلالنصرانيةاغناقالإسبانعليهمفرضالذينالموريسكيينولكن

اكتشفأنإلىسرأ،الدينيةشعائرهميمارسونواستمروا،قلوبهمفىحيأ

الأندلس؟لتركاضطرواالذينءدكانكم.طردهمإلىولجأواذلكالإسبان

بطريقةالأندلسفييعيشونمنهمكثيرونوبقى9016،عامالموريسكيونأطرد-

عنيتحدثقنوهناك،نسمةالمليونبحدودكانأطردواالذينعددوأن.بأخرىأو

كتابافكتبلابير،هنرىالفرنسيالمؤرخأما؟ألفثلاطضائةعنأوالعدد،هذانصف

جغرافيةبعنوانسنة،خمسينمنأكثرمنذتعريبهيقعولمجذامهماإحصائيا

راجعوفد.بالضبط000.275حدودفىكانطردواالنينعددانذاكر،المورشمكيين

أكئرهملجأوحيث،الإسبانيةوالساحليةالداخليةالمدنأغلبفيالإسبانيةالهجرةدفاتر

فيمنهمكبيرقسمبفيلكن.استانبولإلىمنهمقسموجاءوالجزائر،والمغربتونسإلى

.عديدةومهنيةعائليةلأسبابإسبانيا

بارز.إسبانىمؤرخوهوقرسيا،رافائيلسابقاذكرناكمابهاقامدراسةوهناك

التاريخيةبالوئائقدعمتوالدراسة.العربيةإلىئرجمتهامنىوطلبدراستهإليأرسل

أن،الإسبانيالمؤرخهذااكتشفوقدالبكاء.عنأتمالكلمعليهااطلعتعندما.الجديدة

يمارسون1728(،سنةذلك)كانكنائسهاأهمفي،غرناطةقساوسةأكبرمنخمسة

كنائسهم!داخلفيأحياءحرقهموتمالتفتيشمحاكمعلمثوفدسرا،الإسلامىالدين

الموريسكيينحولجديدة"دراساتالجديد:كئابيفيونشرتهاترجمئهاالدراسةوهذه

الواجبببعضقيامنالعدمالعميقالأسفبتمقكنيقراعتهاأعدتكلماوإني"الأندلسيين

يعرفلمالتىالانسانيةالئراجيديامننوعهذا.الأندلسيةللأمةوالحضارىالئاريخى

لها.مثيلاالتاريخ

استولى9016سنةإسبانيامنالموريسكيونهؤلاءفخرعندماهذا،منأكثر

التهجيرأثناءتركوهمبلكله،والثقافيالمادىتراثهموعلى،أملاكهمعلىالإسبار

ألفمائةمنأكئراستقبلتالتي،تونسإلىالبعضلجأخاليةقرئفىالقسرى



استمرواوقدعشر(السابعالقرنأوائلفيالرقمهذاعندالتوفف)وجبموريسكى،

وإلىألفا،25حواليالجزائرإلىلجاكما.الاسبانيةويتكلمونالمختلفةمهنهميمارسون

لبفورناإلىثم،تونسإلىكانتالهجرةأعدادأكثرلكنألفا!خمسينحواليالمغرب

بالهندبقاياهمعلىعئرناكماتحديدا،وبالأناضولالعاليالبابإلىثماليومبإيطاليا

الأورببة.المدنمنالعديدوفى،اللاتينيةأمريكامدنمنعددوفىوتمبكتو

والصناعيالفكرىترائهمونقلوا،وحضارةتمدينعنصرالحقيقةفىكانواوالموريسكيون

002منأكثروجودالمكسيكيينالمؤرخينأحدسجلحيثوبأمريكاإفريقيا،شم!إلى

روادوكانوافيها.المعالمواضحةموريسكيةتأئيراتمنوبيوتاتوجامعاتأديرةمن

جميععلىوعديدةعميقةكانتالموريسكيينوتأثيرات.للكلمةالعاليبالمعنىحداثة

.المستويات

نأيحتملألا؟العربمنجميعأفخرواالذينالموريسكيونهؤلاءكانوهل

فهذاالإحنمال،هذاصحإذاالإسلالم؟اعئنقواالذينالإسبانمنبضهميكون

اصلهملهميشفعأندونعروبئهم،بسببلاإس!همبسببادينواأنهميعنى

ذلك؟الإسبلألى

عربيةأصولمنكانواالموريسكيينهؤلاءأكثرأنشكلاالوقتذلكفي-

باللغةوئائقبيوتهمفىوجدتعشر،التاسعوالقرنعشر،الثامنالقرنوخص.وبرابرة

الآنإسبانيافيجديدتياروهناكإسلا!ية،أصولمنأنهمعلىقاطعدليلوهذا.العربية

منمسبحبينوضم،أندلسيةموريسكيةأصولمنبأنهمأبناؤهيفخر،قوميتياروهو

ويحتفلونالموريسكي،الإرثهذاعنبدافعونوهم،وعقيدةديناالإسلامتبنوااسبانيا

هؤلاءمنفئةتجدعام،كلمنأ294يناير5فيإذ،غرناطةبسقوططريقئهمعلى

يهتمونالذينالمسلمونالعربهماين.المناسبةبهذهالسقوطمأساةيذكرونالأندلسيين

الحظلسوءأحدأتجدلنإنك؟لآخرحينمنالذكرىتلوالذكرىويقيمونالتراثبهذا

المدنيالمجتمعمؤسساتحتىأوالجامعيةأوالرسميةالمستوباتجميعوعلىبذلكبذكر
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هووهذا،الحضارىالملفهذاتماماأهملتوالتىوالأسلاميةالعربيةالمنظماثوكذا

والمسلمين!العربأمةيابعينهالجحود

نظمنابشهر،2991عامدخولفبلأكط1991،عامأواخرففيهناوللتذكير

تأتينايومهاالأخباروكانث،غرناطةسقوطعلىسنة005مروربمناسبةدوليامؤتمرا

بخطابيدلىسوفكارلوسخوانالإسبانيالملكجلالةأنأساسعلىجانبكلمن

خطاب!قاءيتهيأوهو2991،مارس31يومالأندلسمنالبهودطردذكرىفيعلني

.دمنبدعمأ199سنةأواخرفيبتونسعقدناهالذيالمؤتمرهذاوفىلليهود.اعتذار

السفيركانيومئذ،الإسلاميةالجامعاترابطةرئيس،التركيالمحسنعبدبناللهعبد

منأكئرالمؤتمرهذافيوشاركحاضرا،اتشيفريافيلانوفارامونبومئذبتونسالإسباني

لقد:الإسبانيالملكإلىبكلماتخطابيفيتوجهتوقد،وعربيأجنبىمؤرخمائة

ولكنجيد.شىءهذااليهود،طردعنالاعتذارسئعلنونأنكمالملكجلالةياسصعنا

إذ!أبضاالاعثذارهذاصوينتظرونالمسلمينالعربأن،الملكجلالةياتذكروا،

مكافأت،لانريدلاونحن!للفرعفقطوليسالأصلإلىأيضايتوجهأنوجبالاعتذار

"السفاريد"اليهودلتعويضتبرعاتجمعواالإسبانأنمنالرغم)علىتعويضاثولا

نطلبوعليه(،الآنإلىالقشتيليةاللغةيتحدثونمازالواحيثاستانبولإلىفخرواالذين

.حضاريموففوهواعتذارا،

الجنسيةجدبدمنليمنحهملهم،فقطاعتفراليهودإلىالموجهالملكخطابوفي

اعتذارعنوأعلنقلنسوتهم.ووضعبمدريديهودىمعبدإلىذلكبعدذهبثم،الإسبانية

شيئاالملكبذكرولم،بإطنابلألاا!اخاصةوبصفةالدوليةالصحافةنقلتهلليهود،واضح

وأكدناالملكإلىرسالةبتوجيهقمتذلك،إثروعلى.الأندلسيينالموريسكيينمأساةعن

بمبادرةالقيامجلكئهمنننتظرولكننا،،الجديدةإسبانياوسلوكعقليةعنيعبرموقفهأن

ئمالذينالموريسكيينئهجيرعنالاعتذارليتم،الإسلاميالعربيللعالمبالنسبةمماثلة

إنخيلالسيدكانالزمنيالظرفهذاوفى.بالغتينوقسوةفظاعةبكلتهجيرهم
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فىالعربيالعالمدائرةمديركان،الإسبانيةالخارجيةوزيرالآنهوالذئموراثينوس

الملكجلالةبأنأخبرك:بالحرفليذاكرامكتبهإلىدعانيوقد،الإسبانيةالخارجية

بالمناسبة.خطاباسيلقياللقاءهذافيوأنه،بقرطبةالزهراءبمدينةيعقدلقاءعلىوافق

العالممنأربعةاللقاءهذاحضرواممنوكنا،الإيجابيةالخطوةبهذهطبعاسعدناوقد

ود.،فلسطينمندرويشمحمودوالشاعرمصر،منمكىعليمحمودد.:العربي

بقللامابحضورفقط،العربمنأربعة.تونسمنوأنا،المغربمنشريفةبنمحمد

ألميمنخطابهزادوالحقيقة)1(،الملكخطبوقد.إسبانيينومؤرخمسئعربمائةعن

لمإذدتذلك،(.أحقيةرأتالتيهييومهاالإسبانيةالدولة"إن:جلالتهأكدحيثوجرحى

عبارةهوالزهراءلقاءأنأكدماوهذاالموريسكيينمأساةعنشيئايقلولممطلقا،يعئذر

11:قائلااسبانياموقفويبرريدافعالملككانإذغير،لاالإعلاميةالتغطيةمننوععن

لاالتبريريةالأفوالمنوهي"ذاتهحدفيالحقاعتباراتعلىالدولةمصلحةتغلبت

كانحيث،أمليخيبةعنفبهاعترتالملكإلىرسالةبنحريرقمتذلكضوءوعلى

الفترةهذهدرسكمؤرخوأنا)2(.الاعتذارعنالإعلانينتظرالإلسلامى-العربىالعالم

فيالاعتذاربهذاأطالبأن،التراثلهذاواعكباحثحقىومن،حصلماجيداوعرف

بالسيدعلايقتيكانتأخرىجهةومن.بذلكوالإسلاميةالعربيةالمطالبةغياب

لائقةغيررسالةبعدفيماإلنأرسلولكنهالأمر،بادئوطيبةجيدةعلاقةموراتينوس

تخاطبحتىأنتمن:نوعمنكلاماتضمنتوقدمبطناتهديداتضمنت،الإطلاقعلى

؟.اللهجةبهذهالملك

وعلى.الحدثهذاأمامالعربيللعالمجماعىموقففقدانهىذلككلبعدوالنتيجة

فإنخالدا،معمارياترائالإسبانيا،وأهدلىلإسبانياالتقديريكنالعربىالعالمأنمنالرغم

أسفله.المنشورة،)رقمالوثيقةراجع)1(

أسفله.المنشورة2رقمالونيقةراجع)ؤآ
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يكنلمإن،إنسانيوغيرمبرر،غيرهذاموقفهاوكانذلك.كلإلىتلتفتلمإسبانيا

المئويةالذكرىوبمناسبةذلكضوءوعلى!أقلولاأكثرلاشوفينياعنصرياموقفا

فيفري3بتاريخجديدةرسائلوجهناأ-906،9002الموريسكيينلطردالخامسة

)6(.الخارجيةوزيروالسيدالوزراءرئيسالسيدوإلىالملكجلالةإلى9002

مطالبناعنشيئايذكرلمبرسالة9002فيفركط28بتاريخالملكجلالةعلىردوقد

)4(.بالاعتذار

غهتتحدثالذيالاغذارهذامثلانتزاع!معنمسؤولونكصبنحنطبعا

هذهبصددللشفاءقابلةجمرأزمةالإسبلألىالضميرفىولكن.الاسبانمن

بأخر.أوباسلوبعنهاالثع!ريجريماكثيرا،التاريخفىالسوداءالصفحة

وأسريعا،علبهاالمروراو،الصفحةئلدعلىالئعئيمالإسبانيحاولأحيانا

وصولأوالتهربالننصلاو،أجدادهمفعلهماب!ثماعةمنالئخفيفأوتبريرها،

وعلىإسلهانياسمعةعلىكثيرةنتانجللاغرافلأنالاغراف،!مإلى

لطردبالنسبةحصلماق!هحيحجبلاذلككلانإلاآن.فىتاريخها

فىعرقىتطهيرعمليةأولالموريسكيلنمعفعلوهماكانلفدالمورشمكيين.

؟!الحديثالإلسلألىالتاريخ

الدراساتمقودبيدهمكانالإسبانأنذلكعلىوالدليلالصحبح،هوتقولهما-

هناك،غائبونتقريباالعربلهم.يحلوومايشاؤونمايكتبون،الأندلسيةالموريسكية

الموريسكية.بالدراساتالبوممهتمونوفرنسياوأمريكياإسبانيامؤرخوخمسونمائتان

الإسبانغير.لامتخصصاالعشرينحدودفيوهمجداقليلفهوالعربعدد!ما

8391،سبتمبرفيالئانيالمؤتمربدأناوعندما.التاريخىالمبحثهذاعلىسيطرون

9002.فيفري3بتاريخكارلوسخوانالملكجلالةإلىوجهتهاالتيالرسالةبنشرهناأكتفى)3(

أسفله.المنشورة4رقمالوئيقةراجع)4(
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لسناأنناواكدناجديدينومنهجيةأسلوباتوخينا،المهتمينمنكببرعددومشاركةبحضور

وثمةمعها.مشتركاحضارياإرثالدينالأنإسبانيانحترمنحن.بالعكسبلإسبانباضد

ولا،كاملةقرونثمانيةمنأكثرطوالوالإسبانالعرببينالتاريخعبرحضاريةشراكة

عناصرهابعضاستمدثقدالمعاصرةالغربيةالنهضةإنالقولحدإلىأصلأنأريد

إلىالعربيةمنالمترجمةالمخطوطاتآلافإذ،الأندلسيةالفكريةالمنابعمنالفاعلة

مجالوفيوالمنطقالحسابفى،العلومفى،العقلنةفىمعرفى،مج!كلوفى،لغاتهم

ولست.الأمامإلىالغربيةالنهضةبحركةالدفعفىشكولاساهمتالتىوهي،الإبداعات

هذاكلألف.مئ!.منمثالمجردرشدابن.أنفسهمالأوربيونبلذلك،يقولالذيأنا

كانولكنهالأندلسى،التراثفىالإسبانساهمطبعا.وبينهمببننامشتركثراثعلىيدل

فعلالهوالغربيينأوالإسبانقبلمنالتراثلهذاالتنكرإنشيء.كلقبلعربياتراثا

الئفتيشمحاكمفعلتهلماالتاريخأمامالاعتذارعدمإلىحتماأدئنزيهوغيربائسموقف

الأندلسيين.بالموريسكيين

منأكتوبر3ففى.اليومإلىبعضهمصدوريفارقلاالذىالحقدعلىمثالاأعطبك

البندقيةودوجإسبانياوبينجهةةمنالعثمانيينببنبحريةمعركةاهموقعت1571عام

الأسطولدقر!؟+ةهغ،بتعرفالتيالمعركةهذهوفي.اخرىجهةمن،والبابوية

أولذلكوكان.الربعإلاباشاعلىقليجالبحركطالقائديدعلىمنهيبقولم،العثماني

بهذاإسبانبافىبحتفلونمازالوااليوموإلىالعثمانبين.ضدللغرببحركطانتصار

لكينقلوهذاالمسلمينعلىالانتصاربهذااحتفاءالأجراسالكنائسوتدقالانتصار

:يقولالقديموالشاعر.سائدةتزاللاعقليةعنصورة

هياكماالصدورحزازاتوئبقىالثرىدمنعلىالمرعىينبتقد

إنسانيةملامحذوكمااسبانيينهناكفإنهذاومع،الإسبانيزعجالموضوعهذاإذن

فلة.كانواولوالمواقفهذهيرفضون
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عنالضخمكنابهفىيفولالذيكاستروأميركوالمؤرخالإسبانهؤلاءمن

والأمةالإسبلألى،التاريخيتالالكلانالممكنمنيكنلمإنهإسبانيا،ئاربخ

الإس!بةالعرببةالحفبةلولا،علبهنشكلاالذيالنحوعلىالمعاصرةالإس!هانبة

كانالذيكوديراالكبيرالإسبلألىالمستعربوهناك،كتابهفىذلكويشرح

بل،العربيةالروحإلىال!دةإلىأوربا-العثمرينالقرنبداياتفى-يدص

قاسماتشكلأنيمكنالموريسكولوجيةاندكئورتققدالا.نفسهالإس!إلى

جديدلنشيدوبدايةالإسبلألية،والروحالعربيةالروحبينللمصالحةمشتركا

؟الخصوصعلىالإسبانوبينبيننا

!اليومالموريسكولوجىعلموتداعياتعلمأساسعلىليس-

علمأنأتصؤرلالإسبانيا.بالنسبةجداوخطيردقيقمبحثالموريسكولوجيةعلم

هوالحقيقيالمحكللتحاور.أوللتعايشمحكأسيكونالأياممنيومفيالموريسكولوجية

الإيجابي،الجانبوهذا،الطوائفوملوكمثلا،الداخلالرحمنعبدبهأتىالذكيالعطاء

فعلم.ذلكبدركونالإسبانوعقلاء،للتسامحجديدنشيدلإيجادأساساذلكتوظيفويمكن

ندرسه،أنعلبنايفرضالواجبأنإلاإطلافا،الإسبانيحبهلامبحثالصوريسكيولوجية،

والمسلمينالعربأمةياانتبهوا:للجميعونقولذلككلالإسلاميالعربيللعالمنبيقأن

كتبلقد!الأندلسيينللموريسكيينحصلماتدركوالمإذاجديدة"أندلسيات،،سينتظركم

اثجابية.وأخرىكتاباتهمفىسلبيةجوانبهناكولكنالموريسكيين،عنكثيراالإسبان

العالمإلىوينقلوهاالمأساةهذهفىيوماينغمسواأنالعربالسينمائيينعلى(تمنىوأنا

أعدالذكطالقاسميسلطاند.الشيخبمبادرةأنوهوهنا،بدروسللخروجالإسلا!ىالعربي

مأساةعنالكئيرنعرفلانحنتلفزيا.بثهاوتم"القضية"عنوانتحتمهمةتمثيلية

.الرنديابنقالهماغيرنعرفلا،الأندلس

وهناك.الآنحتىمناأحديقرأهالمالموريسكيبنمأساةعنالوئائقملايينوهناك

شزوماتواحياتهمطوالالتجدبفعلىاجبروالأناسالتفتيشمحاكمعنالملفاتمئات
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والمقهورةالمظلومةالأمةتلكتجاهديناعليهأنالإسلامىالعربيالعالمليعلم.ميتة

الذهبي،عصرهافيالأندلسفيالإسلاميةالعربيةبالحضارةفقطنفئخرلاأنوواجبنا

وغببواومائواالحضارةهذهصنعواالذينأحفادبمصيرنهتتمأنواجبعليناأيضالكن

كاردياكلويالأستاذالكبيرالمؤرخناشدناوقدذكراهمإحياءتجاهبواجبنانقمولمتماما

كلفيتماثيلنقيمأن9002،ماىشهرفىبتونسعقدناهالذيالأخيرالمؤتمرفي

للقياماستعدادعلىمدينةولاولكنللذاكرةأسمائهمبعضونثبتوالعربيةالمغاربيةالمدن

الحقيقةصوتإسكاتفياسبانياودورالآنيةوالمصالحالضيقةالحسابياتإذبذلك

أنشطةئجاهالإسبانبةالسلطاتموقفأنشكولالذلكمعطلادورالعب،التاريخية

منالعديدوتقريبالوسائلوبكلمحاربتناتمتحيثشاهدمنأكثرالأكاديميةمؤسستنا

الأساتذةمنلفئةالمؤسفةالمفاربةهيوتلك،المطلقةالثقةومنحهمالمغاربيينالأساتذة

الجامعيين.

وعنماسلالهمعنانفسهمالموريسكيونكتبهممانماذجعلىاطلعتهل.

قضيتهم؟

1588فىالموريسكيينلأواخرمخطوطتينعلىعئرتلقدطبعا،اطلعت-

ضيممنئحملوهومامأساتهمنقلوا.عربىوبحرفالفشتاليةباللغةأدبهمونفلوا،ميلادية

ثلامائةعنيقللامامنهالآنعندنا،نقلوهالذىالأدبهذاومن!التفتيشمحاكمأمام

عرفمنإلايفهمهلاالذيالأعجميالأدبأىالألخميادو"،)،الأدبشمضىمخطوطة

بورتوريكو،جامعةزرتالإطارهذاوفى.العربيةبالأحرفمكتوبوهوالقشتاليةاللغة

التىبارلتلوباثلوثيتديره-العالمةالألخميادوللأدبمختبرأكبروجودواكتشفت

الجديدالمرجعكتابهاوآخركتابا،02حوالىونشرتالموريسكيالأدبعشقت

رائعةشهادةلعمرىوهوللموريسكيين،السريالأدبحول9002،سنةوالمنشور

الأبفئمختصاباحئا22وهناك.العربيةإلىنقلهكعربعلينااستوجبحيثودقيقة

الموريسكيينهؤلاءومن،كثيرةأشياءنشرواوقدبورتوريكو،بجامعةالموريسكى
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أبرزته،الموريسكيينمأساةعنبإفاضةتحدثموريسكىشخصهذاأريفولو،سالفرتو

...ريكوبورتوجامعةمننارفييزمارباالمتألقةالباحثة

اونبأكسبميجانأوربامكتباتفيالموريسكيةالمخطوطاتبعضعلىعئركما

مصروفيتركياوفيتونسوفيالآمريكية،المتحدةوالولاياثولندنبفرنسابروفانس

أيضا.

علىجدا،ضعيفةالموضوعحولمعلوماتنامازالت،ذلكمنالرغموعلىولكن

أننيمع،الآنأناديفإني.حولهأكاديميةدراسة006منأكثرنشرناأننامنالرغم

الدولىالمركزبإنشاءسنةقبلوقمتالدراساتمنالحقلبهذابالاهتمامكثيراناديت

القياداثمنعددإلىرسالةمنأكثروجهناوقدالموريسكية.والترجمةللدراسات

إنشاؤهاتأخروالتىالمبادرةهذهلدعمالعربالموسرينوبعضالعلياالعربيةالسياسية

نشكلوأنوالإسلامى،العربيالعامللرأىالملفهذاتقريبعلىنعملحتى،اليومحتى

المتخصصبن.والمترجمينالباحثينمننواة

والترجمةللدراساتالثولىالمركزهذاإنشاءعنأعلناأننامنالرغموعلى

منالجامعيةالرسائلبعضولوبنقلنقومحتىيدعمهمننجدلمفإنناالموريسكية،

متخصصونوهناكالموريسكيين.حولوالإنجليزية،والفرنسية،الإسبانيةاللغات

إلىإنتاجهممنشيءينقلأندونالموريسكيينعنكتبوادوليةسمعةلهموباحثون

العربية.

العربالأئرياءمنالمئاتويوجدكئيرةسحابناطحاتالعربيالعالميملكأن

شىءفهذا،العالمعبرعديدةجامعاتدعموتمأوربافىكئيرةمراكزإنشاءفيساهموا

.دمبادرةهناوأستئنى،الأندلسيبتاريخهمبهتموالمالأثرياءهؤلاءولكنجذا،الهجابي

الإسبانيةباللغةالبحوثبنشراهتم،غرناطةفيبحثبامركزاأنشأالذيالقاسمىسلطان

تسانل11مئاتئعرببالاهتمامهذايشملأنوالمؤمل.للباحثينمصادرهاوتوفير
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المجتمععلىاجهضثالتىالتفتيشم!اكموئائقمنالآلافمئاتونشرالجامعية

ئماما.ريسكىالمو

يترجم،النسيانعلىعصبةماساةتشككالتىالقضيةبهذهالفاعلالاهتمامعدمإن

وجبأوبعديستوعبوالموإسلاميامدنباومجتمعاونخباقياداتوالمسلمينالعربأنعن

عليهميستوجبماببعضللقيامجداالدقيقالملفهذابحيئياتعلمايحيطوالمالقول

نوإصلوسوفلإبلاغهاسنة04منذنعملالتىالحضاريةالرسالةهيوتلكبه،القيام

منالموريسكيةالذاكرةلخدمةمساعيناعلىالمضروبالصمتمنالرغمعلىأداءها

.والنسيانالضياع

الملاحق

الموريسكيينمأساةئجاهلتواصل

الألدلسمنلطردهمالأربعمائةالذكرىفى

أ-9069002

الأندلسية،الموربسكيةالدراساتحولدوليامؤتمراعشرثلاطةعقدفىتوفقنالقد

فيهاشاركوقدوالعرببة،الفرنسبةئماساسابالأسبانيةدراسة006بنشرجميعهائكلك

هذهتمئعمدىيبرزماوهوالجديدالجبلمنوالدوليينالمغاربيينالباحئينمنالعشراث

منذوجهنا،العلميالتقليدهذامعوتواصلا.الدوليالصعيدعلىجدبدباهتمامالدراسات

الجميعإلىالدعوةالموريسكيةللدراساتالعالمبةواللجنةمؤسستناباسم7002ماىشهر

لتهجيرالرابعةالمئويةالذكرىبمناسبةعشرالرابعالمؤتمرفىللمشاركةاستئناء،ودون

9002(.-)9016الأندلسمنقسراالأندلسيينالموريسكيين
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بهذهمعرفتهمتعميقعلىالحرصيجصعهمممنالباحثينعشراتدعوتنالبىوقد

الاكتشافاتضوءعلىالمتأنبةالثراسةإلىتحتاجمازالتوالتىالتاريخيةالجدلية

وعلىولكنوالعثمانبة،والعربيةمنهاالأوربيةالمتنوعةوالمخطوطاتالأرشيفية

الباحثينمختلفمعالعلميةوالشراكةالحوارقنواتإلجادعلىالحرصالخصوص

خلافاوهذاسنة،25منذلناالدائمةومساندتهمالباحثينتقديرإلايسعناولا.الدوليين

ثا*ثةوقبلبغرناطةموازمؤتمرلعقدخططواوالذينالغربيينالباحئينمنآخرلفريق

الشراكةأوالعلمبةوالأهدافالشفافيةيخدمأخالهلاأمروهومؤتمرنا،تاريخمنفقطأيام

الاورو-عربية.العلمية

فىالبحثمخابرمنالعشراتإلىيحتاجالموريسكولوجيامبحثأنعلىنؤكدإننا

الجديدةالفضاءاتمنالعديدلدىوكذاالعربيبن،والمشرقوالمغربوالأمريكيتينإسبانيا

اهتمامها.الدراساتهذهتولىبدأتعديدةأخرئودولوباكستانواليابانبالهند

الأندلسية،الأمةبهذهحلتالتىبالمأساةالمرتبطةالملفاتعديدمؤئمرناسيتناول

منتصأماالأندلسيةالذاكرةتصفيةعلىعمكوالتيالرهيبةالتفتيشمحاكمسياساثنتيجة

خوانالملكجلالةإلىرسائلبتوجيهقمناوعلميحضاريمنطلقمنونحنالوجود.

العلياالأسبانيةالسلطأنيومئذليتبينوقدكئابيا،علينابالرذجلكتهقاموقد،كارلوس

برمتها.بالإشكاليةتماماواعية

نأمؤخرا،الإسبانى،الملكجلالةلرسالةاستلامنااثرعلىكئيرانؤملكناوالحقيقة

إلىحضاريةرسالةلتوجيههذا،الدولىمؤتمرنابحضورسام،إسبانيمسؤوليئفضل

الأندلسىالحضاريإرثهاوأنالأمسأسبانياغير،اليومأسبانياأنعلىتؤكد،الجميع

جمعاءالإنسانيةمفخرةهو-الإسلاصي،العربيالوجودمنفرونئمانيةإلىيعودالذئ

الئهجيرقرارباتخاذقضتحيثياتهبكلالماضىالزمنتداعياتكانتوإذا.العصورعبر

مازلنافإننابهم،الرهيبةالمأساةتلكوإلحاقأندلسهم،منللموربسكيينالقسركطالجماعى

تمامالقادرة،وعقيدةوسلوكامبدأالحضاراتبتحالفوالمؤمنةالجدبدةأسبانيابأننعتقد



وذلكبالموريسكيين،حلتوالتىالفاجعةالمأساةتلكبحصولالإقرارمبادرةأخذعلى

القادةإلىرسائلتوجيهإلىدفعناماوهودوما،بهنطالبسنبقىحضارىدينهو

نأعلىجديدمنلنؤكد،والإسلاميةالعربيةوالمراكزوالمنظماتوالمسلمينالعرب

التيالأندلسيةحضارتناوإلىضميرناإلىأساءقد،الملفهذاتجاهلفيالاستمرار

مراكزناولامسؤولونايتبنولمبل،قرونأربعةمنذئماماعنهاوانشغلناتناسينا!ا

اللهورحمعليها.يستوجبهالتيالمواقفأيضا،جميعهالمهسلاميةوالعربيةومنظمانتا

احترامامسعانا،باركالذ!طالشطيالحبيبالإسلاميالمؤتمرلمنظمةالأسبقالعامالأمين

بتمئلبالاهتماممنوها،السابقةالعلميةمؤتمراتناأحدحضروقدالأندلسىللتاريخووفاء

وإسلاميا.عربيابهالتذكيرعلىللعملوداعياللجميعالمشرفالأندلسىوالتاريخالتراث

علىبعدهمنالعامينالأمناءكليعمللمموالتى،للجميعأبلغناهاالتيرسالتههيوتلك

النداءلهذامستمعمنفهل.والمسلمينالعربأمةياحقامؤسفأمروهومواصلتها،

الجديد؟

عه++*

العلميودعمهمالدولىالمؤتمرهذافيالمشاركينكللأشكرالفرصةهذهأئتهز

الأولالوزير،البكوشالهاديالسيدإلىأيضاوالشكرمشاركتهمخلرمنلناوتشريفهم

وامتنانناتقديرناعظيمبقبولسيادتهوليتفضل.الافتتاحجلسةبمشاركتنالتفضله،الأسبق

له.

للنهجوفاءوالنابضالحىالأمةلضميرالمجسمين،الأكاديميةومؤسستنائونسستبقى

ألفمائةاستقبالأحسنتعندماتبنئهاوالتيالمتسامحةالتقليدبةوسياستهالتونسالإنساني

القانونىالإطارلهمووفرتوكرمتهمإ(أ7القرنأوائلفيألفمائة)نعمموريسكى

مؤلمسمتناوستبقى،بالاهتمامالتزامهالتجتدالجديدةالفرصةهذهتنتهزوهى،لاحتضانهم

الجميعتخليمنالرغمعلىالموريسكبةبالمأساةمستمبتاودفاعاحفاظاالعهدعلىدوما
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التاريخوإن،وعربأسبانيينمنتجاهناالساسةبعضوموقفالملفبهذامبالاتهموعدم

ذلك.علىلشاهد

والذكطعشرالرابعالدوليمؤتمرناعنالصادرةالوثائقالبومننشرحالأيةوعلى

والاهتمامالعنايةشمتحقالتيالوثائقوهى؟9002ماى02-23بينماالفترةفيأقمناه

الموريسكولوجيين.كلطرفمن

والتىبتونسالإسبانيةالسفارةمواقفحولولاالحدثهذاحولنتوقفأنودون

مافيشهرأوائلفيوالثاني8002نوفمبرشهرفيكانأولاهمالقاءاتئلاثبدعمقامت

ذاتها.الإسبانيةالسفارةداخلفيالئالثوبسليمان

ء*!!!!4ترىئالا!!ىلمع!لى!!كا!4?كه!لمىس!كار!لمقامتكذلك

!يىهءحمر!!صه47ة4ءكه!كآءلملم!صى!لالمك!!!ك!ء!لى!رلىهء"ء!ره+ة4لمع!

هـبتنظيماخرومنظماتغرناطةجامعةمعبالتعاونىمم!/ريلم.4كهص!مم!4ء!!+عص?!

المأساةملفتغييبوتمالموريسكية،الأفليةئاريخحولباحث84فيهشاركمؤتمر

لابينمؤشروهومؤتمرنا،عقدمنفقطأيامثلاثالمؤتمرهذاووضعالمموريسكية،

إليهاتوصلوالتيالملموسةالنتائجعنتتحدثالوئائقهذهإذننترك.تعليقإلىيحتاج

الموريسكولوجيا.علمفىوباحثمؤرخأيشرفقدذلكأنشكولامؤئمرنا

بالاعترافحق،عناسبانياطالبناعندماإصراراأكئرأصبحنامؤتمرنا،خل!كلومن

اسبانيانطالب2991،سنةمنذبالسابققمناكمانبقىوسوف،الفاجعةالمأساةبهذه

وسياسيينباحثينعنا،البعضتخقيمنالرغمعلى،المأساةبهذهوالاعترافبالافرار

اسبانيين.وعرب
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رقمأالوثبفة

الإسلانيةالخارجيةوزارة

الدولي:للتعاونالإسبانىالمعهد

كارلوسخوانالملكجلالةخطاب

2991نوفمبر4فىبقرطلةالزهراءبمدينةالسفراءقاعةبهوفي

حفلفياللحظاتهذهوالهاكمننقاسمأنوللملكةلىالعمبقةالسعادةدواعيلمنإنه

سرورنابعمقماأنعلىالزهراء.بمدينةالبهوبهذا،المعبرالإطارهذافي29،الأندلس

الذ!يوهوبيننا،العربيةالدوللجامعةالعامالأمينالمجيدعبدعصمتالسيدحضور

المعتمدينالعربيللعالمالدبلوماسيينالممثلينحضوروكذلك.المتوسطيةبصفتهبشاطرنا

الإسبانىوالثقافيالأكاديميالعالممنالبارزةالشخصياتمننخبةجانبإلىإسبانيا،في

ازدهارعاشتالتيالمدينةهذه،دمشقمحافظالسيدحضورأشكرأنأودكما.والعربى

فيليؤسسهذه،الغربية"الأرض"أقصىإلىأبنائهاأحدجاءوالتى،الأمويةالخلافة

الوسطىالعصورخصوثقافيسياسيمركزأهمنعتبرهأنيمكغما،البديعةفرطبة

الأوروبية.

إذ،وميسورسهلأمر،الآنفيهأجدنيالذكطالمكانهذامنالأندلسعنالحديث)ن

هذابهايشهدوالتي،العربيةالإسبانيةالحضارةبروائعمضخمايبدوبنايحيطالأكل

الروحآخر،مكانأكطمناكئرفبهيكتنفوحيثالزهراء،مدينةعليهشيدتالذىالسفح

والتعايش.البفاءأجلمنالحيويالاستعدادعنجوهرهافىعبرتالتىالأندلسية

خائلكانث،الإنسانيوالعلمىالثقافيالتراثإثراءفىومساهمتهاالعربيةإسبانياإن

هذهجهودوبفضل29.الأندلسالعملمجموعةاهتماممحل،الأخيرةالخمسالسنوات

فيالأندلسأصبحث،الخامسةالصئويةللذكرىالوطنيةاللجنةعنالمنبثقةالمجموعة

انعقدتفقد،السعادةبعمقنحسيجغلناماوهذا،أفضلبشكلمعروفةالحاضر،الوقت
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علىللعالمبرهنتالتىالمعارضوأقيمتالعلميةالاجئماعات،الفترةهذهخائ!لبالفعل

نشاطاثتتابعثوقدوالتكنولوجيا.العلومفىالأندلسبينالعلماءومساهماتالفنونروائع

مرحلةمنالجوهريةالأوجهلإبراز،التاريخيةالحقبةهذهمعانىحولوالنشرالطباعة

الخالد.طابعهاإسبانيافيئركثوالئىئقافئناعرفتهاالتىالتعايش

العربيالتاريخعنوصدرتبهاموثوقأصواتخل!منجليابداكماالأندلسإن

مزدهرةحقبةطوالالحيويالمج!هذافىعاشتالتيللشعوبملئقىكانتوالأسبانى،

شمتضيفناوالتيالعريقةا!فيةالمبانيهذهفيبهاالارتباطوئبقارتبطتالتيوللحضارة

وابنحزموابنالقسيسوأبىرشدابنمل!لامعةأسماءعنئعبير،خبروتعبر،اليوم

.المفخرةوالاعتزازبنفستجاهها،والعربالإسباننحننشعرأسماءإنها.زيدون

بيننابقىماإبرازأود،الزوالسريعةدوماهيالتيالأمجادهذهعلىعلاوة،ولكنني

الإرث،التعصبمنوالكثيرالتفاهمبقلةاشممتقرونبعدمازالالذيوهوروحيا،

خائلتقاسمناهاالئىوالتجاربالقرابةروحبهوأعنىالهجابية،الأكثروهوالمشلزك

للغةالدائمالاستخدامخل!منوهذاعربيهومامعبالتبادلمئمرةوكانتطويلةأحقاب

قدكانواتقليديةوفنونشعبيةعاداثعبرثم،الأندلسيةالكلماتمنالكثيرأخذتالتى

استثنائى.باعتناءعليهاحافظوا

تعيشالمكدين،الموربسكيينأولنكإلىتنشب،عربيةمجموعاتكانثأيضاكذلك

جديربإخلاصتحافظمازالتوهيتستورأوفاسمل!أندلسيةتقاليدذاتمدائنفياليوم

عندماهجرها،علىأرغمواوالتي،القرطبيةأوالطليطليةبيوتهممفائيحعلىبالئناء،

نحوالوفاءمشاعرأنإلا،ذاتهفىالحقاعتباراتعلىالدولةمصلحةاعتباراتتغلبت

الحنينأنننسىأنلناشممحولامنا،قرباأكئربهمنشعرتجعلنا،الأندلسيماضيهم

ابنستةقرونمنذق!كماالتاريخأنذلك.الواقعتقنيعالأحيانبعضفىيمكنهللتاريخ

العميقة،وأسبابهاالوقائعبكيفياتالمعرفةخصمنالواقعأماميضعناأنيجب،خلدون

المشاريعقوامهالذكطالواقعذلك.الجابيةمعرفةمعرفتهنريدالذكطهوالوافعوهذا

فىمضاعفتهامنثقةعلىونحنالحاضر،فيدفعهافىنرغبوالتيالمشئركة

المستقبل.
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فيهتتحققأنيمكنالذىالمتوسطىالمجال،المثالسبيلعلى،اليومهيالأئدلسإن

أبواباوئفتحكما،والعلميةوالفنيةالثقافيةالحقولفىالتعاونطريقعلىجديدةلفاءات

ووفقا.والجنوبيةالشماليةالمتوسطضفتيتتقاسمالتىالشعوبأماموللأملللعملجديدة

حولالسلاممؤتمر،واحدةسنةمنذمدريد،فيإسبانيااستضافت،الروحوبهذهلذلك

أربعينمنأكئرمنذالمتنازعةالأطراف،المائدةنفسحولأجلسوالذكيالأوسطالشرق

فىالدبلوماسيةتاريخفينوعياتغيرامدربدمؤتمريعتبر،الأساسهذاوعلىعاما.

ئنائيةاجئماعاثشكلعلىجلساتهعقدفيمستمرااليومالمؤتمرومازال،الأوسطالشرق

اجتماعاتشكلعلىجلساتهعقدفيمستمرااليومالمؤتمرومازال،الأطرافمتعددةأو

الأطرافبينالئقاربدعمفيجهودهيتابعبلدىومازال،الأطرافمتعددةأوثنائية

.المضطربالإقليمهذافيوشاملعادلسلامبإيجادويسمحالمعنية

مشروعمنجزءايشكلونالذينالمسلمونمواطنوناأيضا،،اليومهمالأندلسيينإن

بلدفيالمواطنينبقيةملرذلك،فىمثلهم،لمعتقداتهمواحترامحريةفيالعيش

.المشتركالتضامنيالجهدفيلمساهمئهمملكهمبإعجابيحظونالنينوهم،ديمقراطي

ذاتها،بالحياةمجازفينالحاجةبدافعيهاجرونللذينالإنسانيةالمأساةهمنحملإننا

نحوسوىيتطلعونلالأشخاصهامشيةحياةإلى،الأحيانمنالكثيرفيذلكوليقود

فيوهذا،المشكلةبهذهللتحكمالمبذولةالجهودنشكرولذا.ولأولادهملهمأفضلحياة

فيبجيرانناأكبرأوروبىاهئمامالجادسبيلفىجهودنانحنفيهنتابعالذكطالوقتنف!مر

للجميع.أفضلعالمخدمةفيللعملإرادتناعنالتعبيرلهمأكررالذينوهم،الجنوب

كانتماعلىالمث!،المفارقةهذهأستخدمأنليواسمحوا،اليومهىالأندلسإن

عدمذلكجانبوإلى،المعتقداتولحريةالإنسانلحقوقاحتراممنالماضيفيعليه

وإلى،المعتقداتولحريةالإنسانلحقوقاحتراممنالماضىأودينيةلأسبابالتمييز

تثمرأننرجوكمالتىالروحهذهإن.عرقيةأودينيةلأسبابالتمييزعدمذلكجانب

برزتقدوكانت،معينةايديولوجياتمنوالنابعةللحوار،الرافضةالتعصباتأمام،اليوم

.الأخيرةالآونةفىشديدبعنفوظهرت،وسياسيواقتصادياجتماعىاسئياءمن

أساسعلىيقومللمستفبلمشروعاأيضا،اليومالأندل!مرتكونأنيجب،ولذلك

إنجازسبيلفيمدهانريدالتىتلكوخاصة،الماضيفىوحدتناالتيبالأوامرالاعتراف
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ووائقةالجابيةبروحالأمامنحوتنظرشعوباباعتبارنا-عربية،أوروبيةمشتركةمشاريع

تتجسدأننريدكما.الحاضرعالمنافيالعديدةالتحدياتمواجهةعلىمجتمعائهافدرةمن

التزمناوالتى-العربيةالأوروبيةالجامعةملو،مشاريعخلرمنهذهأيامنافيالأندلس

العربي،العالمشبابفيهايجدأننرجوجامعةوهىورضا،بقناعةإنشائهاعلىبالعمل

لهمزما*ءمعالوثيقالتعاي!ئركنففى،الفكرىوتطورهمالعلميفضولهمعلىالأجوبة

للعلاقاتجديدإطارلبناءالنموذجالأندلستكونأنيجبكما.مختلفةأوروبيةدولمن

لهذاالأساسيةالعواملوهي،الإنسانيةوالأبعادوالتعاونالأمنكنففىالمتوسطية

بدعم،الأمنانعدامعلىالقضاءيتموعندما.المنطقةدولجميعبينالجديدالتعاي!ثر

ومناهجالمعتقداتبينوالتعاي!ثرالثقافىالحواروتشجيعوالاستثماركي،الاقتصاديالتعاون

والاستقرار.السلاميسودهجديدمجالبناءباستطاعتنايومئذفإنه،السلوك

بتحقيقهالقياممشروعاليومطرحناوالذيالجديدةللأندلسالجديدالهدفهووهذا

والسلاملتحقيقهبالدعوةإليكمأتوجهفإنى،الهدفهذانحومعاوللسيرلذلكووفقامعا،

عليكم.

كارلوسخوانالملك
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رفم2الوئيقة

خطابعلىالتميمىالجليلجمدد.ئعليق

بفرطبةالزهراءبمدينةألفاهالذيكارلوسخوانالملكجلا4

بالوضوحوالئقافبةوالأفتصاديةمنهاالسياسيةالعربيةالإسبانيةالعالثاتتتسم

الروحيالحضاريللنسيجوفاءلإسبانيااستثنائيةأهميةالعربيالعالممنحفقد،والشفافية

خائلإسبانيامنحتقدالعرببةالأمةأنذلك.الأمتينتاريخالأبدوإلىربطوالذى

وتعزبزتغذيةفيمباشربشكلساهمتوالتىالمعرفيةالمراكزأهمالوسطىالعصور

علىالأمثلةأروع،العربيةالأندلسقدمتوكذلمك،والأديانوالثقافاتالحضاراتحوار

البشرية.الحضارةصرحبناءعلىالإنسانبقدراتوالإيمانوالئكاملالتسامح

روائعخائلمنبإسبانيا-الإسلاميالعربيللوجودالخالدةبالمعانيمناوإحساسا

بعلمهمالتاريخصنعواالذكطلأولئكأيضامناووفاء،الشاملةالتراثوحركيةالآثار

الشعبهذالتجتثالإسبانيةالاستردادحركةجات،ونبوغهموذكائهمواختراعاتهم

عمليةفىالإيببريةالجزيرةخارجبهولتلقىالحضاريةأرضيتهمن-الإسبانى،العربى

غرناطةلسقوطسنةالخمسمائةالذكرىوبمناسبةذلكمنوانطلاقا.إنسانيةض!يرتهجير

هذاحولعالميدولىمؤتمرأهموزغوانبتونسنظمناقدكناأ-2991(،)294

بحضورالافتتاححفلفىألقيناوقدأكادبمىمتخصصمائةمنأكثرحضره،الموضوع

فيه:جاءإسبانياملكجلالةإلىوالموجهالتاليالنداءإسبانبا:سفيرسعادة

مناليهودطردقانونبهيلغيرمزيةد!ةذىقانونلسنبستعدجلالتهأن"يشاع

هذامنفإنناالجديد،اللؤجههذاملوصحوإذا2914.مارس31فيتموالذيإسبانيا

بدورواعترافاالممتازة-الإسبانيةالعربيةالعلاقاتدعمعلىمناوحرصاالمنطلق

استمرتالتىالموريسكيةالمأساةلتلكوتسجيلنا،البشريةالحضارةبناءفيالخالدالأندلس

،اليومالمعلياالإسبانيةالسلطةتبنيفيالتفكيرفإنسنةوخمسينمائةمنأكثرفصولها

يخلوانلاكبيرينوعطفااهتماماسيجدالجائر،الطردوهذاالمأساةهذهإزاءما،موقفا

وحيثالسلاممؤتمراحئضنتقدإسبانياوأنخاصة،مستقبليةسياسيةدلالاتمن

هذا".عصرنافيالإنسانوحقوقالعادلةللقضايارمزا!تنجحت



كانتبمدريدتاريخياخطاباألقى2991،مارس3)بتاريخالملكجلالةفإنوبالفعل

الحكومةقررتكماالمعطياتهذهضوءوعلىالعالمعبروظفتهقداليهوديةالصحافة

السفراءبهوفيخطاباالملكجلالةيقاء2991نوفمبر40يومتخصيصالإسبانية

وهمالإسبانالمستعربينمنثلةالحفلهذاحضرفقدوبالفعل.بقرطبةالزهراءبمدينة

عربية،علميةشخصياتأربعوكذلك،بالأندلس-الإسلاميةالعربيةبالحضارةاهتمواالذين

بمدريد.الصعتمدينالعربالسفراءكلعنفضلاهذا

ثعله!70818ءث!ح!8الكبيرالمستعربللعالمإحداهاكلماتثلاثألقيتوفد

وأخيراالمجيدعبدعصمتالدكتورالعربيةالدوللجامعةالعامالأمينكلمةئمثأ29+،5

الدورعلىبالتركيزتميزالذيالخطابوهو،كارلوسخوانالملكجلالةخطاب

أحدبالفعلكانتالأندلسأنوكبفالإنسانيةتاريخفىالمتألقالأندلسىالحضاري

تمداليومإسبانياوأن.والتكاملوالتعايشالئسامحفضائلغرسفيالأساسبةالجسور

المشتركة،والمصلحةالخيرأجلمنالعربىالعالممعمسنقبليةعلاقاتونحتلصنعيدها

طلاطعيادوراتؤديأنلمستعدةأوروبا،علىالعربيالعالمنافذةتعدالتيإسبانياإنبل

.والاقتصاديوالسياسيمنهالثقافي-الأوروبىالعربىالحوارفي

مأساةيئرلم،الملكجلالةخطابأننلاحظأنلنابدلاأخرىجهةمنأنهعير

نأ"باغباربهموالتنكيلالأندلسمنواجئثائهمبالقوةالأندلسيينالموريسكيينتهجير

جلالته.كلمةفيذلكجاءكما"ذاتهحدفىالحقاعتباراتعلىتغلبثالدولةمصلحة

ذاتهحدفيومفيداللغايةالجابباعملايعد،الحفلهذاإقامةأنالاعتقادإلىنذهب

أنناإلا.الميادينجميعفىمثمرةعالثاتلبناءجديدةأساسيةلبنةيشكلجلالئه،وخطاب

حين،الإسبانيةالعربيةالعلفاتتاريخمنالحرجةالفترةتلكإلىيلمحأننؤملكنا

فيالبشريةعرفتهامأساةأشنع،الأندلسيينالموريسكيينئجاهالتفتيشمحاكممارست

وجودضرورةهو،الحفلهذامننستمدهالذكيالدرسإن.الإطلاقعلىالنهضةعصر

معمستقبلاالعلمىالتعاونوتكثيفالاسبانوالمستعربينالباحثبنمععرببةعلميةمنابر

إقامةإلىالأخرىهيجانبهامنشمعىوالتيالعديدةالإسبانبةوالجامعاتالبحوثمراكز

ومعاهدهوجامعاتهالعربيالعالمسيتحركفمتىالعربيالعالممعالعلميةالجسور

والصحيح؟السليمالائجاههذافيالكئيرةومراكزه
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رفم4الوثيفة

الملكجلالةأسرةلشؤونالملكيةالمؤسسة

العامالسكرتير

لائرثويلافصر

9002ايرفبر52فى،يدمدر

التميميالجليلعبدالبروفسورإلى

والمعلوماتالعلمىللبحثالتميميمؤسسةمدير

،،الفاضللأستاذا

الئالثفىالملكجلالةإلىوجهتموهاالتيبرسالتكمئوصلنابأئناأبلغكمأنلييطيب

عنفيهاجلالتهتخبرونوالتى؟الكافىعبدمحمدالسيدطريقعن،الماضيفبرايرمن

إسبانيامنالموريسكيينطردعلىعامالأربعمائةالذكرىبمناسبةمؤتمرعقدعزمكم

المنعقدالمؤتمرهذاجلالئهيحضرأنفىرغبتكمخلالهامنوتبدونأ-9002(،)906

المقبل.مايو23إلى02منئونسفى

تحيتهابلغكمعنهونبابةوباسمه،هاتهالكريمةدعوتكمعلىليشكركمجلالتهوإن

دونتحوكالفترةهذهفيجلالتهالتزاماتفإن،وللأسفالمؤئمر.بنجاحوتمنياتهالودبة

جلالته.أنشطةضمنآخرارتباطاندرجأنإمكانية

والتعاونالخارجيةالشؤونوزيرمعالىعلىطلبكمأحيلفإنىجلالتهمنوبتعليمات

الاعتبار.بعينيأخذأنعلى

واحتراميتحياتيمنيئقبلوا،الملكجلالةلتوصيةالامتثالوبعد

رودريصسهوشليننردييثريكاردو
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المورشمكيةللدراساتالمستقبليةوالتوجهاتالحصيلة

)8391-9002(

إنجازهاتمالتيللاعمالمصغرةصورةولوأنقلأنهذه،ورقتىخلرمنأهدف

ومنتظمامركزااهتماماأولتالتىوهيمؤسستنافعالياتنطاقفىسنة27منذ

أبدي،المستقبليةوالتوجهاتالإنجازاتتلكأستعرضأنوقبلالموريسكية،للدراساث

الأساسية:الملاحظاتبعض

تناولمعينلملفيخصص!دولىمؤتمرتنظيمعلىسنتبنكلحرصنالقد:أولا

والذكرى،الدينيةوالحياةوالمهنللإسلامالموربسكيةالتطبيفات:التاليةالإشكاليات

والفنونالآدابفىالموريسكيةوالصور،والأطفالوالنساء،غرناطةلسقوطالخمسمائة

وآداب،المتوسطايأبيضوالبحرالموريسكيونثمالاختصاصلهذاالجديدةوالمنهجية

والأبعادالموريسكيينوآدابلغةثم،اللاتينيةوأمريكابتونسوتأثيراتهمالموريسكيين

المئويةالذكرىوأخيراالتفتيشمحاكموسباسةالألخميادوالأدبفيوالفكريةالعقاندية

أمادوليا.باحثا55فيهشاركوالذىالأندلسمنللموربسكيينالقسرىللتهجيرالرابعة

السياسيةالتداعياتحولجديداملفايتناولفسوف،المقبلعشرالخامسمؤتمرنا

الأبيضالبحروبمدناللاتينيةبأمريكاالموربسكىللوجودوالاجتماعيةوالاقتصادية

المتوسط.

الأسبانية،باللخةأساساتمتدراسة006حواليبنشرالمؤتمراتهذهكلتوجتوقد

أنناونؤكدالموريسكية،للدراساتهامرصيدوهو،والإنجليزيةوالعربيةالفرنسيةثم

الموريسكيةالدراساتهذهانطلافةفىطلائعيادوراأدينافدمغاربيةأكاديميةكمؤلسسة

.اليومسنة27منذالدولىالمستوىعلى

الخصوصوعلىاستئناءدونالدوليينالمتخصصينلكلالدعوةوجهناأننا:ثانبا

وهذا،الدينيةوقناعاتهمجنسياتهماختلافعلى،والباحثاتالباحثينمنالجديدالجيلمنهم

المؤرخينمئاتلدعواتنااستجابحيث،الدراساتلهذهوواعدامئالياإطاراوفرما

-43-



يعدلمذلكضوءوعلىمصدرها،كانأنىالمعرفةتطوبريهمهموالذينوالباحئين

الضوريسكية،بالدراساتيتعلقمالكلالوحيدالعلمىالثقلمركز8391سنةمنذالغرب

المثالسبيلعلىذاكرينأسبانيا،خارجالمتخصصةالعلميةالمخابرمنعددظهرإذ

معوأشملوفاعلسريعبشكلالدراساتهذهطوراعندماومؤسستنا،بورتوريكومخبركي

بأسبانيا.خاصةوبصفةالأوربيونوالمؤرخونالباحثونينجزهبماالإفرار

الموريسكولوجبامصطلحمرةلأولأطلقناعندماالاختصاصهذاتوجناأننا:ثالثا

الباحئينمنالجديدالجيلمنالمئاتاستقطبالذيالاختصاصوهولماأ3030حءه!515

غربيةفئةعدامامؤسسئنا،معتواصلواوالذينأمريكيينأوغربيينأوكانواعربا

سنة27منذمنتظمبشكلالدوليةالمؤتمراتلهذهدوريتنظيمفيننجحأنيؤلمهابالذات

الدراساتجميعنشرفىنوفقأنالخصوصوعلىالباحثينمنالمناتيشاركوأناليوم

جدليةفيجداهاماإنجازاشكلت،حيثأساسا،والفرنسيةالأسبانيةباللغةوصلتناالتى

روادأداهاالتىالجليلةالخدماتبكلوإقرارمضيئةعلامةهيوتلك،الدراساتهذه

أوربية.غيرأكاديميةمؤسسةمنالمبادرةهذهوجاءت،الدوليينالموريسكيةالدراسات

بدءا،والأمريكيينالأوربيبنوالباحئينالعلماءمنثلةبتكريمفمناأئنا:رابعا

لوباثلوثوالبورتوريكيةأرقويتيصوليدادمارياالأسبانيةثم،كاردياكلوىبلفرنسي

7291سنةمنذالموريسكيةالدراساترائدفوانش!،ديقالمسالأسبانيوأخيرابارلت

وبمدريد.أوفييدوجامعةفى

الببلبوغرافبامرة،لأولنشرنافىتمثلأساسيائوثيقياعملاأنجزناأننا:خامسا

ومصدر،مرجعبين3577فيهاوحصرنا4991،سنةالمورشمكيةللدراساتالعامة

هذامواصلةنؤملوكناعنها،باحثلأكطغنىلاأساسيةعملأداةأولتعدوهى

الببليوغرافيةلهذهالئانىالجزءوإعدادالعالمعبرالموريسكيةللدراساتالدقيقالتكشيف

مجلةبنشرئقوماوفيادوجامعةأنإلاذلك،إنجازدونحالتكئيرةعوانقأنإلا

فىنشرثالتىالأعمالعداماأوربا،فيالمنشورةالدراساتكشفتول)كالأيهـوالئي!8

منتمكناقدكنامتخصصونيوجدحيث،واليابانالهندوكذاوالإسلامىالعربىالعالمين

مؤئمراتنا.بعضفعالباثوحضروااستقطابهم

العثمانيةالوئائقفيتمل!وجديدمهموثائقيرصيدتوظيفمنتمكنناأننا:سادسا

فيالمغيباناشمصدرانوهما،العربيةباللغةالمحررةالمخطوطاثمنوعددبإستانبول
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أومؤرخأ!علىتفرضالأكاديميةالصبغةأنذلك،والأمريكيةالأوربيةالثراساتكل

فيبهقمناماوهوبها،بالاهتمامخليقةمصادرهناكبأنوالإدراكذلكتغييبعدمباحث

كماالعثمانى.بالعالممرتبطةملفاتبدراسةلناسمحتوالتيالمنشورةدراساتنامعظم

تموحيثوباريسوفلورنساالبندقيةأرشبفاتفيجدامهمةوثائقعدةباكتشافقمنا

أهممنيعدان،والفاتيكانالبندقبةأرشبفيأنتأكيدنامعدراساتنا.فيجميعاتوظيفها

بأرصدةالاكتفاءوتمكبيرااهتماماإليهاالباحئونيوللموالتيالغربيةالأرشيفات

جدا.الغنيةالإسبانيةالأرشيفات

منالكتبوبعضالدراساتمئاتبتعريبقامتمؤسستناان:وأخيراسابعا

المنشورةالمرجعيةالعناوينمئاتهناكأنعلمناإذاالضاد،لغةإلىوالفرنسيةالأسبانية

العربيةوالمنظماتوالجامعاتالمر)كزعلىالواجبوكان،والفرنسيةالأسبانيةباللغة

إهمالالديها،نسجلأنناإلاوالمركز.المباشراهتمامهاالملفلهذاتوليأنوالإسلامية

الأسف.علىيبعثوهو،البتةتبريرهيمكنلاوحيثحقامخجلا

لترجمةالدوليالمركزإنشاءقرار9002ماكيشهرفىاخذناالمنطلقهذاومن

الموريسكيةللدراساتالدوليةاللجنةانتخابوهيكلةإعادةوتمتالموريسكيةالدراسات

التيهىو05ثح8خصما،س!،ول3س!!ول08ا!وللماصائ!"4كا!4عهول340س!لها3أشا(ئ!)7

وقد.دوليةولقاءاتوترجمةمؤتمراتمنالمركزهذافعالباتوتهندستشرفسوف

هذهلدعماستجابةأىنجدلمأنناإلاالأنشاء،بهذاعلماالعربيةالشخصياتعديدأحطنا

نأيجبماالموريسكيةالذاكرةللاءعلىمنهجيةبطريقةئعملسوفوالتيالمبادرة

شمتحقه.

والذينبالموريسكيينللاهئماموالشديدالبالغحرصنامدىأستعرضالئوطئةهذهبعد

العاموالرايجميعهاوالإسلاميةالعربيةوالمنظماتوالجامعاتالمراكزعنهمتغافلت

شعارا،لفلسطينبالنسبةاليومالشأنهوكماالأندلسوأصبحت-الإسلامي،العربي

النتائجبعضعندنتوقفسوفوعليه.شاملبحثيمخططإلىيتطورولمبحتااستهلاكيا

مؤتمراتناانطلامةمنذبحوثهمبنشرفمناالذينوالمؤرخونالباحثونإليهاتوصلالتى

الماضية.عشرالأربعة

علىركزأنهتظهر،ندرتهعلى،والإسلاميالعربيللابتاجمتفحصةدراسةإن

وتعميدهادينهاتركعلىالإسلميةالمجموعاتكإجبارالماساةلهذهالعاطفيةالجوانب



بدايةكانت2914،يناير2فىغرناطةسقوطفنتائجوحرقها،عليهاوالتضييقومراقبتها

ولغتهمقذساتهعلىالحرببإحنتدريجياعليهقضىبرقتهشعبلمأساةالنهاية

والإداريةوالوضعيةالدينيةوالقراراتالقوانينكلوتبنيتوترائة،ودينهوحضارته

أجيالخمسةعبرالأسبانوالعسكريينوالمخبرينالإداريينالموظفينآلافمهاملتسهيل

المسلمالموريسكيالشعبهذاعلىنهائياالقضاءعلىجهنمبة،وبطريقةللإشراف،كاملة

الحضاريةوالإنجازاتوالمبادئالفيمأفضلمنحهاالتىأندلسهمنتماماواجتثاثه

مختلفةبأساليبالعربيةالكتاباتكلفيالمعلوماتهذهمئلتكررتلقد.الكبرى

والإنجازاثالغربيةالأعمالبعضرتعرببأوالقديمةالعربيةالتآلبفإمادوما،ومصدرها

الموريسكىالتاريخإدتأساسا.الغربيةالبحوثومراكزالجامعاتسجلتهاالتيالمعرفية

فيترتكبفظيعةماساةفقطليستوهياحترامها،يقعلممواثيقأوأحداثاأوحدثاليس

طوالبالأندلسحضورهسجرشعبمصيرإنهابكثير،ذلكمنأعمقهىبلشعب،حق

في،وتفانيهوإبداعهنبوغهخائلمنوبرزفيهاالماديوجودهوئأص!،قرونثمانية

الإطلاحقعلىالبشركيالابداعمفاخرمناليومتعدومدئية،وحضارةمجتمعصنع

خاصة.بصفةالعربيوالأسباني

مؤزخينافبلمنأساساويهملالأندلسيالموريسكىالتاريخيهقشأنيقبلوهل

هذاحولالبحثومستقبلوغائبةبفلسفةمتزايدااهتماماالآخرونيوليحينفيوباحثينا،

وعدمالجحودعبنهوذلك؟الأولىبالدرجةالإسلامىالعربيالتاريخيالموضوع

حضاريةومسؤوليةكبيرةمظلمةهيوئلك!ممات!بعدحتىالموريسكيينلاءلمهؤالوفاء

صاحبتالنىالدقيقةالتفاصيلتماما،يتجاهلالذي-الإسلامىالعربيالمجتمعيتحطها

بالأندلس؟الإسلامىالعربيالوجودتصفية

أؤلالنتذكر،جديدةعنايةإلىتحئاجالتئالمسائلمنعدداهناكأنالباحثونأكدلقد

السقوطقبيلنسمةمليونمنأكثروجودعلىتؤكدالأندلسلسكانالتاريخيةالجغرافيةالق

سقوطقبيلبدأت،الأندلسيةالهجرةقوافلوإنالأندلسى،الترابكلفييتوزعون

9016.سنةالطردبإعلانولتختمعشرالسادسالقرنطوالحثيئةواستمزتضكرناطة

فيأصحابهاوتوجهاتالتقريبيةوتواريخهاالهجرةهذهأعدادموضوعفإنهذا،ومع

نؤكدأنويمكننا.الغموضيكتنفهموضوعامازال-الإسلامي،العربىالجغرافيالفضاء

1485بينماالأندلسىوطنهمتركعلىأجبروانسمةمليوننصفأدقذلك،ضوءعلى
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عليهفرضأنبعد،الأسبانيالمجتمعفىئمامادمجهوقعالعددهذانفسوأن1615،و

مقؤماته.جميععنوالئختيالقسرفيالتعميد

السياسيةالسالطجميععنالصادرةالتدريجيةالقراراتلكلالمتفخصةفالدراسة

قانونيةلاجائرةقراراتأنهاتؤكدعشر،السادسالقرنطوالالعلياوالإداريةوالدينية

نفسه،المسيحالسيدبهانادىالتىوالدينيالحضاريالشمامحقواعدلأبسطومتنكزة

المؤزخينأشهربشهادةوهذا،وايمانوسمؤنبلبكلالأندلسىالإسلاميالمجتمعومارسه

الموريسكيينعلىالخناقتضييقفىالقراراتتلكنجحتلقد.اليومالغربيينالباحثين

الواحدةالعائلةفيالعيونوبثتبل،ومنازلهمومدنهمقراهمفيولاحقتهمكاملا،تضييقا

وأضعفتبلولغتهمهويتهمعلىئدريجقاوقضت،الداخليةووحدئهالحمتهالضربئفسها

ملجأهناكيعدولمضذهم،مورستالتىاليومتةوالملاحقاتالإرهاقاتنتيجةإسلامهم

حملعليهمحزمحيثلاتينيةكلهاهمفأسماؤ،عليهمالمفروضالكابوسهذامنللخلاص

حملعلىأجبرواالذبنوالمربينوالمدرسينالفقهاءأسماءذلكفىبماالعربيةالأسماء

...لانبنبةأسماء

هذهالتفتيشمحاكماكتشافولدىيختنونالغالبفىأبناؤهمكانأخرىجهةمنثتم

العقوباتبمختلفالحكمكانومصيرهمسرا،الإسلامىالثينباتباعاتهامهميقع،الظاهرة

وممسوخة،هزيلةمنأكثروعربيتهمأحياء،الحرقإلىالأحيانبعضفيلضلوالتى

مرالآلافمئاتبحرقأمامهمالطريقوسدبئعلمهالهمالسماحعدمبسببوهذا

وتواصل0015،سنةمنابتداءالعموميةالساحاتفيالمنسوخةوالكتبالمخطوطات

ومكائبهممدارسهمأغلقتوقدعشر،السابعالقرنوأوائلعشرالسادسالقرنطوالذلك

الفضاءمنسراالمستجلبةالعربيةالكلباقتناءمنومنعواالذراستة،وحلفائهمومعاهدهم

أسبانيابينالمكوكيةالرحلاتأوالسريالحجطريقعن،المشرقيأوالمغاربي

بحرق1564سنةمنابتداءأمرتببلنسيةالحكوميةالمجالسأنبل.العربيوالمغرب

كلوإنماوحدهابلنسيةيهملاوهذاالتفتبش،محاكمعليهاتعئرالئىالعربيةالكتبكل

سنواتئلاثخائلالقشتاليةالقغةتعثمالموريسكيينعلىفرضتوفد،الإسبانيةالمملكة

ملقاتخصمنلناسجالتالتفتي!ئرمحاكمأد!بلالضاد.لغةاستعمالأوالئخاطبوعدم

بعضعلىبيوتهمفىالعثور،المتهمينالموريسكيبنمعأجرتهاالتىالاستجوابات

بهاتبزكا،الأحاديثأوالحسنىاللهأسماءبعضفيهاحزرتوالتىالبسيطةالورقات
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نتيجةانطفأتوقدوالنفسى.الروحىالضيقأوفاتفيإليهاالفجوءعلىمنهموإصرارا

وقدالمستوياث.جمبعوعلىكاملاتهميشاوهقشواولفافتهموعلمهمذكائهمجذوةلذلك

لتغطيةالأساسيةالركيزةكانتالتيالأوقافأكطالمحنسةالأملاكحتىأملاكهمصودرت

بأهميةتمتعتبالأندلسالأحباسأنذلك،المدنيالمجتمعبمؤسساتاليوميسمىمانفقات

بالاستيلاءالكنيسةقامثوقد،الإسلاميةالمجتمعاتبقيةشأنذلكفيشأنهااستئنائية

اقتصاديا،خنقهمقصدالضرائبأنواعأفصىالمواطنينعلىئفرضروكانتجميعاعليها

أبناءوبينبينهمالصلةلقطعالأندلسبةالموانئاستيطانمنمنعهمإلىالأمروذهب

أشنعليمتهنواعبيدإلىوأطفالهموأشرافهمنبلائهممنالعديدوحولى،العربىالمغرب

لي!مرأساساتهدفكانتالتفتيشمحاكمأنذلك،الشعببهذاتنكيلاالمهنوأحقروأقصى

ودينهوثقافتهوشخصيتهذاتيتهلتحطيمخططتبلماديا،الموريسكيالإنسانعلىللقضاء

شيء.كلفبل

منالآلافمئات،الأسبانيالترابكاملفىالتفتيشمحاكمأرشيفاتلناتركثلقد

وطفالتيالوثائقئةالمادةوهىالموريسكيين،منالآلافواستجواباتوالتقاريرالملفات

وغيرمرؤعةئفاصيللناوكشفت،ودراساتهمبحوئهمفيمنهاضئيلاجزءاالمؤزخون

لموحيثيومئذ،الموريسكيالمجئمععرفهاالتىالإنسانيةالمأساةهذهلفظاعةمنتظرة

لقد.العزلىالبؤساءلهؤلاءحصلمضاوأشنعأفظعتاربخه،فيالبشرىللمجئمعيحصل

نأبعد،الأندلسخريطةمنتمامااندثرتالتيالأندلسيةالقرئمئاتحصراليومأمكن

المئويةونسبهمللأحياء،الحرقعملياثوأدقأفضلمعرفةأيضاأمكنثتم،عامرةكانت

ممارساتهمواقععنترجمتوالتيبها،أخنواالتيوالمآخذوأماكنهموأعمارهموجنسهم

للإيقاعوأذىجدا،رهيبنفسيحصارحولهمضربوقدمظاهرها.أبسطفيالسرية

المتاعبأشقليعرفوا،الحياةمدىالأسبانيةالشفنعلىبالتجذيفعليهموالحكمبهم

الهئموكان.مسلمونبأئهمالتذكرحتىشيء،كلفيهمقتلتالتياليوميةوالإرهافات

القرنكاملطوالودفعوامظاهرها،أبخسفىالعيشلقمةتأمينهولحقهمالذفيالأكبر

السياسيينالمسؤولينفقطليسهزتالتيوالئوراتبالانتفاضاتالقيامإلى،عشرالسادش

وقدجدارهيبةالبشراتئورةتداعياتوكانت.برمتهالآسبانيالمجتصعبل،والعسكريين

صرمحاصرونوهمتماما،معاديينومناخمحيطفىكاملتبنسنتبنمنأكثراستمرت

وقدوصولها.استحالالتىالنجدةلطلبالإطلاقعلىمنفذأيلهموليس،الجهاتجميع

التمويلية.وخصوصاوالبشريةالعسكريةطاقاتهملاستنفادالانئفاضةعلىالقضاءأمكن
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ورجالالفقهاءولعبالمقاومةجبهاتتوسيعفيالموريسكيةالمجموعاتساهمتوفد

أقسىعليهموسلطتغرناطةمنقسراهجرواوقدفيه،طلالمعيادوراوالمرأةالدين

كلها.أملاكهمعلىوالاستيلاءالضرائبمنالعقوبات

الدينىالئأطيرىوالعملوالمساجينالسجناءعنالمعلوماتمنرصيدناتطؤركذلك

الأسباني.المجتمعفيالتدريجيوالاندماجالتعميدعمليةلشمهيلالكنيسةبهقامثالذ!ي

وبطولاتهم.ومقاوماتهمالإسلا!يةللجماعاتالاجتماعىالنسيجدرسكما

المهجرين"العبيد"هؤلاءعنوالاجتماعيةالديمغرافيةالذراساثبعضأنجزتكما

نشاطخصمنذلكفيإدراجهمتمه/ه85أد!درجةإلىوهذاالأسواقفيبيعواالذين

مبيعاتتسجيلحولتئمحوركانتالبشراث،انتفاضةأثناءبغرناطةفقطاثنينعدلين

بعدمصيرهمبالضبطنعلملاأتناإلآ.وأعدادهمغرناطةأسواقفيالموريسكيينالعبيد

الأبد،إلىآئارهمبذلكعليناوضاعتالأسبانيالمجتمعفىتماماذؤبوافإتهموحتماذلك،

محاكمجمعتهاوالتىوالقرىالمدنبلدياتفيبالألخمياديةالمحزرةالوثائقبعضمنإلأ

الموريسكيين.بيوتفيعليهاوعئرتالتفتيش

منهمانتقاماعبيدإلىئحولواالقرويينالموريسكيينمنآلافعدةأنكيفهنانذكر

ونجحثخططتوالتي،الأندلسيةالنواحىعلىالبحريةالعثمانيةالحملاتمعلتعاونهم

الجزائربيلرباياتباشاعلىوكلجبربروسالدينخيرجمهدفيمنهمآلافعدةإنقاذفي

الموريسكيينهؤلاءمنالميسورينبعضواضطز.العربيالمغربإلىنقلوهموقد

يومآخرإلىبعبوديتهممآسيهمآخرفانتهثمنهمالأكبرالجزءأقا.أنفسهمافتداءالعبيد،

رسالتهفيكاردياكلويالأستاذأنجزهمامئلاليوميةالمآسىتفاصيلإن.حياتهمفى

هذاحولالمعرفةلتعميقوالمؤرخينالباحثينمنالعشراتإلىيحتاجمازال،الجامعية

التيوالإنسانيةالبشريةالمآسيعمقمدىتمامانجهلأتنالنقزوإنناالدقق.الملف

الموريسكيةالمرأةأنبلوالنساء.الأطفدمنهمالأخص!وعلىالموريسكبؤنلهاتعزض

الرموزآخرباعتبارها،البطوليةالمقاومةلتلكومحركافاعلاعنصراكانثالأخرىهي

معنىبأتتمبطلةالموريسكبةالمرأةإنالقولوجببل،العقيدةسلامةعلىللحفاظالصامدة

أزيائهاحملفيتستمرألم.التفتيشمحاكملمجابهة،ومقاومةإصراراأبلغوكانتالكلمة

الزيمكرها،الموريسكيالزجلتبنىحينفىعشرالسادسالقرنطوالالبحتةالتقليدية

علىبالإشرافمنهنالبعضيقمألمثتمعشر؟السادسالقرنأوائلمنذالأسباني
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علىالنساءومساعدةالجمعةيوملقاءاتوثنظبمالاسلاميةللجماعاتالماليةالحسابات

الإسلامية!الطريقةعلىالذفنمراسموإجراءالتوليد

شيناتماماتهميشهنوقععندماجدامؤلمامصيراالموريسكياتالنساءواجهتلقد

وهذاقسرامنهنجزءتعميدأوالقدامىبالمسيحيينالزواجعلىإكراههنخائلمنفشيئا

البغاءممارسةإلىمنهنالآخرالجزءودفعالمجتمعجميعفئاتضربالذك!الفقربسبب

النقصالموريسكيةالمرأةعؤضتوقدالأبد.إلىمجتمعهنعنبذلكوفصلنالعلنى

.جدالبدونكزعيمةدورهامسؤوليةبكللتتحملىالروحانيينللزعماءالحاصل

الخاصةالمعابدفيالكنسيالولاءعلىصغرهممنفنشؤواالموريسكيونالأطفالأقا

الأسبانىالمجتمعفيالاندماجيةالتبنىعمليةلإنجاحالماديةالإمكانياتوسخرت.بذلك

الأطف!هؤلاءأعدادمعرفةالمتخصصينالباحئينعلىاستحالهذاومعالكاثوليكى.

بعدم9016،سنةالجماعيالطردإثرعلىاتخذالذيالقراربعدمنهمالخصوصوعلى

المغربمدنإلىتوتجهواإذا،السادسةالسندونأطفالهمبأخذللموريسكيينالسماح

مامع،الأندلسفيالصعبالبقاءقرارأخذمنهمبالآلافحداالذيالأمروهو،العربي

الصهذدة.مصائرهمعلىوخطورةثقلمنالقرارهذامثليسئوجبه

جديدةحلقةالأخرلىهىتشكل9016،سنةالجماعىالطردعملياثتفاصيلإن

الذ!والاقتصادىوالحضاريوالثقافىوالاجتماعيالدينيالإقصاءلمسلسلومكطة

،الأعزلالموريسكيالشعبتجاهوقسوةعنهجيةبكليومئذالأسبانيةالسلطمارسئه

لابيرهنرىالفرنسيالمؤرخلإحصاءوفقاوهذانسمة000.275هجروحيث

ويومياتالبلدياتووثائقالهجرةدفاترعلىفيهاعتمدالذيول!+35كلأس!9!طص!3

ظروففيالقسرىالتهجيرتتملقد.ذلكعلىالقائمونيسجلهاكانالتىالأسبانيةالتهجير

صارخوظلمفظاعةمنبهحفتلما،ودقةبأمانةعنهاالتعبيراليومالباحثينعلىيسئحيل

أد!بل.الأثمانبأبخسولوأملاكهبيعأوومالهئروتهحملمنالموريسكىومنعومتعمد

منوعوقبالأسبانقبلمنوأملاكهموأراضيهمدورهمشراءحزمالثالثفيليبالملك

الملكية!القراراثهذهخالف

قرهـمهجورةفي،الأسبانيةالسفنعبرالتهجيرعمليةأثناءمنهمالبعضتركلقد

الرهيبةالملابساثفياكثرهموماتمدخراتهمعلىالاستيلاءوتم.ذخيرةأوتموبلدون

العربىالمغرببلدانإلىوالتجؤواوالأندلسفرنساموانئفيالعملياتبتلكحقتالتى



المعصاتيةآثارهمعلىعثرحيث،اللاتينيةبأمريكاوحتىالعالىوالبابوالطالياوفرنسا

أقوالنبلاء،وقصوروالبلدياتوالكنائسالجامعاتكبناء،المعماريةالإنجازاتأهتمفئ

سنةخمسينمنذجذاهاقاكتاباوضعأص!لمطولءوللهاه+3"وله!كاالمكسيكىالمؤزخ

وقداليومإلىئعريبهيقعولمإليهالانتباهيقعولمبأمريكا"،المدتجنالفق11:بعنوان

وهوجميعهاالموريسكيةالبصماثذاتالأثريةالمعالملتلكمفصئلاتحليلياكشافافيهأثبث

فيخاصةوبصفة.اللاتينيةبأمريكاالمعمارىالفنفيالموريسكىالتأثيرمدىيبرزما

ساقرزازوإلفيرامارياد.وهى،الرائداتالباحثاتإحدىلذلكتصدتحتىالأرجنتين

الأبيضبالبحرأخرىمدنوئائقأناليومنؤكدفإتناهذاومع!38!ول.2!ل!7!!!كالها

جميعفيالمباشروتأثيرهموآثارهمووجودهمأعدادهمعنلناتكشفلمو!يرهاالمئوسط

وتقاليدهودينهالأسبانيالمجتمعبمعرفةئميزهمثح!خاصةبصفةالمعماريةالمجالات

واللاتينبة.القشتاليةباللغتينالجيدةومعرفتهمفيهالداخليةوالصتراعات

بعدبأسبانياالأندلسيالموريسكىالوجوداستمزهل،نفسهيفرضالذىوالسؤال

9016؟سنةالنهائيالطرد

المجتمعمنأشاسىجزءفى-الإسلاميالعربيالوجوداستمرلقدنعم.والجواب

البيتيةالهندسةوطريقةالفيزيولوجيةوالسماتوالعقليةالسلوكفىمتفاعلاحياالأسبانى،

والمغذ!الأصيلالإسلاصيالعربيالمعماريالفنمنأريحبتهااستمدتوالئىنفسها

البيت،صحنفيالمثمرةوالأشجارالمغلقةوالغرفالمعلقةالشبابيكمنمتميزةبأنواع

عديدةوقنواتأشكالااتخذالذيوالاعتزازبالنخوةالشعورهذائح!،الخشبيةوالزخارف

تهجيرعدمعلىنؤكدأنبذلاثم.البديعةبحركائهالشعبىالرقصطريقةفىعنهللتعبير

يقعلمالدراساتمنالمجالهذاأنعلىمستحيلا،يكونيكادأمرفهذا،الموريسكيينكل

وقعوعالموفقيهقائدمنوكمونبيلةشريفةعائلاتمنفكم،اليومحتىبهالاهتمام

بعضركشفتلقد.الدولةفيالعلياوالمناصبوالرتبالأوسمةلهمومنحتفسراتعميدهم

1727سنةفيأنهكيف،سنواتعدةقبلنشرناهاالتىالباحئينلأحدالحديثةالدراسات

بغرناطة،قساوسةخمسةالتفتيشمحاكماكتشفت،النهائيالطردمنسنة118بعدأي

حقامدعاةأمروهو!بغرناطةقساوسةخمسةنعمسرا،الإسلاميالدينيمارسون

وهذاالظاهرةهذهالأسبانيةالوئائقتؤكدهذاومع.التصديقوعدموالحيرةللاندهاش

عائلاتعدةوصولعلىشهدتبإستانبولالفرنسيةالسفارةأنبل.بالذاتالحادث

5--فى



عدداأنوالملاحظالمعالى.البابإلىعشرالثامنالقرنمنالثانىالربعفىموريسكية

القرنأواخرحتىأصلاموريسكيينكانوا،الأسبانيينوالعسكريينالإداريينمنآخر

الأندلسيالمجتمعلدىالأسلاعيةالممارساتمظاهربعضخطلمنوهذاعشر،الثامن

المردودوضعيفةنادرةالموريسكيةالفترةإلىالراجعةالأثريةالتحزياتإنالأسبانى.

علىمستمراتعتيمياجانبايشكلماوهذا.الأخرىبالفتراتبالاهتمامذلكقيسإذاأصلا،

اهتصاماالأسبانيةالحكومةالهلاءعدمإنالبحنية.الاهتماماتمنالحيوىالجانبهذا

الممارسالرسمىالئعتيممواصلةعلىالدلالةغايةفيأمرالموريسكى،الأثرفيبالتراث

لهؤلاءالماديةالآئارلتتبعيخصصبأسبانياواحدمتحفوجودعدمإنثم،اليومحتى

الآخرهويعدالمتاريخية،الفترةهذهلدراسةئابتامرجعالتكونوتسجيلهاالموريسكيين

أربعمائةمنلأكئرومازاكفصولهااستمرتوالتىالتاريخيةالمظلمةلهذهمكملةحلقة

هذا.الناسيومإلىسنة

والرسوماللوحاتبعشراتتعبئالخصوصعلىوأسبانياأوروبامتاحففإنوللتذكير

وأنروانعهمتقديمفىالفنانونبرعحيث،الهجرةومآسيوالسقوطالنكسةسجلثالتى

تناولتمثلا،عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفخلالتحققتالتيالإنجازاتئلث

ولاالرسامونولا-الإسلاميالعربىعالمنافىالمتاحفتوللمحينفي،غرناطةسقوط

هذهلسجلعنايةأدنى،الموضوعبهذاحتماالمعنيونوهمالسابعالفنعلىالقائمون

منهالتستمدحبةمسرحياثأوسينمائيةأفلامأولوحاتفىوتخلبدهاالجسامالأحداث

حررعندماالشارقةحاكم،القاسميسلطانالدكتورأنجزهمامت!والدرشالعبرة

العرببة.التلفزاتفيبثهاووقعالمدنمنالعديدفيومثلت"القضية"مسرحيته

المعركةهذهفيجوهريةقضيةيشكل،وسلبياتهبإيجابياتهالماضىدراسةإن

حواردعاةأننامناسبةمنأكثرفيأكدنالقدوغدا.اليوملأمتناوالبحئيةالحضاربة

الماضيمآسيمنأعيننافىيقللأوبحجبأنيمكنشىءلاوأن،مسؤولحضارى

حرجة،أوصعبةكانتمهماالتاريخيةبالحقيقةالإصداععنيصذناأوالبعيدأوالقريب

للإنسانالحضاريالمستقبلصنعإلىوالسعىوالشفافيةالتسامحعقليةبأنمئاإيمانا

تحقيقه.إلىجميعانسعىوالذيالأعلىمثلناتكونأنوجبالتىهى،والإسبانيالعربي

كبرىحضاريةمظلمةيشكلللموريسكيينحصلماأنللاعتقادنذهبمازلناأنناكما

قبولرفضعلىوالإصرارالحضارىالتسامحوعدمالأعصىالدينيالتعصباقترفها
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قاسياإنكاراشقلتالمظلمةهذهإنوقوميا.وحضاريادينباالمتباينةالأخرىالأطراف

الملكجلالةإلىبهتوتجهناالذىالنداءفإنوعليه.الحضاريةوالأبعادللعطاءاتوفظيعا

السيدالأولالوزيروإلى،السنةهذهمطلعفيوآخرهاالمراتعديدكارلوسخوان

موقصلئبنىالسعىأجلمن،موراتينوسميغالالسيدالخارجيةوزيروإلىزاباتيرو

الحضاريةوالمسؤوليةوالمحبةالوفاءنداءدومايبقىوسمؤا،وإنصافاعدلاأكثرجديد

هذارفضعلىالإصرارانإلاسواء.حذعلىوالإسبانالعرببهايعتزالتىلأندلسنا

أمر،اليومأكئرهموماوالمنصفينالنزهاءالاسبانالمؤرخينآراءاستشارةدونالطلب

فىايأسبانيينالسياسيينمواقفأنذلكوتفصيلا،جملةرفضهإلايسعنيولامقبولغير

الاعتذارهذالإعلانالمطلقالرفضبمواقفالمشبعونوهمالسياسيةالسلطةهرمأعلى

لاو.والإسلاميةالعربيةالأسبانيةالعلاقاتمستقبليخدمولاحقامؤسفأمر،الحضارى

نبقىوسوفهذا،بمطلبناأسبانياتقتنعسوف،النزيهالحوارهذابفضلأنهلديناشك

المظلمةبهذهعلنال!إقرارالإسبانيةالسياسيةالسلطأعلىمنايجابيرذأيننتظر

النبيلالموقفمعتماشياوهذاالبؤساء،الأندلسيينالموريسكيينهؤلاءحقفيالتاريخية

الاعتذاربببرشلونة،عقدمؤتمرفيوعلنارسمياأعلنعندماالبرتغاليةالجمهوريةلرنيس

.بلادهفىللموريسكيينحصلعقا
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المغاربى،المجتمعفيالموريسكيين-الألدلسيينتأثيرات

نموذجاتونسإيالة

وخطيرةدقيقةوتداعياتأبعادمنلهبماالموريسكى-الأندنسىالملفأنشكمنما

علىالأمراقتصرحيث،الجماعية-الإسلا!يةالعربيةالذاكرةمنمغيبايكونيكادجدا،

عندللئوقفدافعهناكيكونأندون،العابرةالمناسباتبعضفيالأندلسيبنمآثرذكر

الئفتي!ئردواوينمحاكمقامتحيث،الأندلسيينللموريسكيينوالماساويالمفجعالمصير

بكلتماما،عليهاوالقضاءالأندلسيةالأمةبقاياباجتثاثيومئذ،السياسيةالإسبانيةوالسلطة

وكثلكتهاالإسبانىالمجتمعفيوتذويبهالصهرهامحاولةفىواللاإنسانيةالجهنميةالطرق

القرناوائلفيالمطافآخرفيالقسرىالجماعيبالطردثمأحياء،وبالحرقبالقوة

عشر.السابع

كتبمنبدءا،المستوياتعديدعلىالموريسكيينلملفالتغييبهذاتواصلوقد

العالي،التعليمفىوحتىبلوالإسلامى،العربىالعالممستو!علىالمدرسيةالمناهج

الرأىلدىتماماتوفرهاعدمالقولوجببل،الصحيحةالمعلوماتضآلةبررالذكيالأمر

يذكرالذكيالضئيلبالقدرإلا،الملفهذاتمامايجهلالذى-الإسالمي،العربىالعام

وفاةحئىالإسبانيةالمدرسيةالتاريخيةالمناهجكتبوحتى.الأندلسيينمأساةبتفاصيل

افمن:الموريسكيينعلىالقضاءمسألةعنشيئائذكرلافإنها7591،سنةفرنكو

معلوماتقدمواحدا،مدرسياكتابابإسبانيانجدأن،الباحئينأحدذلكيؤكدكما،المستحيل

القجتمعلحقتالتيالضخمةالقسريةالهجراثعنولاالئفتيشمحاكمحولموضوعية

الئفتيشبمحاكمتنويههناكذلكمنالعكسعلىبل)1(،أ"616إلى2914منالأندلسي

!*ولأس!3ولكا!3!4ال!همم!يمصت!كهوللا!!،!ي!ي!لاكلكل!،جمه!ى+!لؤكه()1

الصمتكلعنبعيدا)الأندلس!كامهىء34!هف!هولء4عهـءممأن!رى"،!لمءكا،ء!مهمحهلآ!مم!6991

كل!ل!:مؤلفهفيول0!44310ح3!3!2الكاتبعنالرايهذاالمؤلفةتنقل"،58..."المحيط

اللولة(.وغصرية)الصوريسكيونكه!ن،كأهص3!!لا!!كةلم!كاركاء!لمفى"..16كا!313
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إذالإسبانى"المجتمعفيالموريسكيينأىالجددالمسيحيينلإدماجرائعةأداةباعتبارها

وقد؟القديسبمثابةوهوجداطيباكاندوتالافبراهانندو+الأبفإنالباحثهذاذكركما

شكللقد)2(."لينةوبطرقجيدبإيمانالموريسكيينتعميدعلىالعملعاتقهعلىاخذ

قريبوقتإلىعرضياولووإثارتهدراستهتحرمحساساملفاإذن،الموريسكيبنملف

)3(.هناشرحهايطولعديدةلأسباببإسبانيا،جدا

الموريسكبين-الأندلسبينتاريخملفلدراسةسنة،ثلاطثيئمنذجهتنامنتصديناوقد

بارزاحيزاوخصصنا9016،سنةالنهائيطردهموحتى2914سنةغرناطةسقوطمنذ

والئىلمؤسستنامتكاملةبحثيةاستراتيجيةبتبنيوفمنا،الملفلهذاالشخصيةأبحائتافي

مناتونشرنا،اليومإلى8391سنةمنانطلاقادوليا،مؤتمراعشراثنىنظمت

الموريسكولوجياعلمفىلغاتبعدةمختصاكناباوعشرينوخمسةالأكاديمبةالدراسات

التاربخيةالبحوثتعزيزحولمنذئذ،العلميةرسالتناوتمحورتثح(.3830شأ)98!515

أرصدةمنوكذامرة،لأولوالعثمانيةالعربيةالوثائقأرصدةمنوللاستفادةالمنصفة

وحيثالتفتيشمحاكمدواوينلناخلفتهاوالتيبالملالجين،تعدوالتيالإسبانيةالوثائق

وخلفياتهاومصطلحاتهالدلالاتهاالكاملوالوعيوالحذرالتيقظمنالمزيدتوظيفهايتطلب

ال!هبليوغرافيا:ونشربإعدادقمناكماعليها.الغالبةالسمةكانتالتىوالحضاريةالدينية

المستولىعلىتنشرببليوغرافياأولوهىالموريسكية-الألدلسية،للدراساتالعامة

التيالبحوثوغطت6لغاتبعدةمرجعا0357تضمقائمةوضعمنئمكناحبث،الدولي

58.صالمصدر،ثفسفرننداز،اما)2(

99.وص65وص53-58وص34-48ص،نفسهالمص!ر)3(

الأندلسىللماضىذلكنجاوزبلالموربسكببن،ماساةعلىففطلسالاعنباطيالنعنبمهذانواصللمد

هذابنشوبهالاسبانببن،السباسةرجالمنوفلةالمنصفبنغبرالمؤرخبنبعضفامعندما،بكاملهالعربى

لم299)،سنةاشبيليةمعرضوأن،باسرهوللعالملاسبانياالأندلسيةالحضارة!اءمن،الثمينالعقد

خلفيةويعكسللتساؤلمدعاةأمروهو،بالأندلسالعربيالتراثأهميةمطلقايثرولمذلكعنديتوقف

الدورتجاهلعلىيصرونالنينالسياسةرجالمنالنوعلهذاالسياقهذاوفي!عليهاغبارلاالديولوجية

السابقإسبانياوزراءرنيس،أزناراخيرابهأدلىالذكطالتصريعإلىنشير،الأندلسفىللعربالحضارى

باياندلسالعربالحكامانمنذاكرا4002،سبتمبرشهرأواخرفىتاونجورجبجامعةلهمحاضرةفي

الاحئقاردرجةإلىوشنيعحقاباش!تصريحوهو!اليومالقاعدةشانذلكفيشان!،اصوليينكانوا

ذلك.منباكثراليومعليهالئعليقإلىسبيلولاوالابئذال
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الدوليينالباحدينطرفمن4991،سنةأواخروحتىعشرالسادبىالقرنمنذأنجزت

الموريسكيين.حولالعربالباحئينمنوالقلة

الموريسكيين،لهؤلاءاليوميةالملاحقاتملابساتحولالدراسةهاتهفىنتوقفلا

ونصف،قرنمنأكثرطوالمأساتهمتحملواالذينالبؤساءوهمالبوميةحياتهمطبيعةولا

الورثةلاعتبارهمبكاملها،الحضاريةومنظومتهمدينهمعنالتخليعلىبإجبارهم

ممئلينعدواالوقتنفسوفىالغربفىالشرقوممثلىالأندلسبةللحضارةالشرعيين

الأندلس،جزيرةوطنهممنالنهائيالطردالأخير،مالهموكان)4(.الشرقفيللغرب

الدولةأراضىإلىأيضاولكن)5(العربىللمغربالئرابيالفضاءإلىأغلبهموالتجاء

الموانئوبعض)7(والمصري)6(الأناضوليالترابيالفضاءمنهاوخاصةالعثمانية

هولندا.وكذاوبوردو)8(ومرسيلياليفورنةمثلوالإيطاليةالفرنسيةوالمدن

ول؟هس!،3لأ!ول4!ا:ااءلأ3*535ك!4ولءكه!ل!ص!ا4ش!7ح5915ص!ءول"ول3هح08-س!ول؟اولص!3ا4ح(4)

في:(المتوسط.الأبيضللبحرواللقافيالاجتماعيوالتطور)الموريسكيون!اش!الاأ4"حغ،4!33ء،ز
تامنشور،فى4!ه!5كآجمه!محه!-!لمف!ي!!!!لم!!!كع!كللآ!م،زل!!4!لمهي"48-38.9.

.3002،انغوز،سسةالمؤ

منشورات،ص378الموريسكية-الألدلسية،للدراساتالعامةالسلروضافيا:كتابنافيأئبتنالفد)5(

النالى:المفتاحئحتالطردإثرعلىالموريسكيينتحولباماكنالمتعلفةالمراجعكل599)،،المؤسسة

طردثمواقتصاديا،ديمغرافياذلكونتائجتداعياتئم،الأندلسيةالمناطقعديدمن9*ل!ول138وله:الطرد

الطردملفتناولت،لغاتبعدةوكثاببحثبين)222(وعشرينواثنينمانتينسجلناوقدالمدجنين

...المختلفةوتداعياته

الئاربخفيدراسات:كنابنافي"بالأناضولالموربسكببنلاسنبطانالعثمانبة+السباسة:اسننادرراجع)6(

3991.زضكوان،المؤسسةمنشورات7-24،صالمورشمكى-الألللسى،

الموريسكيالوجودبتداجماتاقممنأولالرحيمعبدالرحمانعبدالرحيمعبدد.الأستاذكان)7(

-أيلي30،0ح30،ولس!-ءا؟"ء3ولا:!ااهمهاننكرالبحوثبعضالغرضلهذانشروقد،بمصر

صما!ل!ث!"3"!ولهص!طلااحول!8ههولكهح+وله!هولس!ءوللأول5آه!ث!"ول!ولهيا،5ولس!!

في:العثصاني(العهداواخرفيالشرعيةالمحاكمدفاترخررمنبمصرالموريسكيين)استقرار

ص!4كهلاكآ!فىىةكللا!ءكهءىكة+هىور94ى+ءى،!كهىهءكل!،!هكاههىص!لاكه7في4+!لاس

ص(،المسيحيوال!المالإسصال!المسمنوىعىالنتانج:الموريثسيين)طردء!+هى،!4لمكأسى

منآخرعدداالرحيمعبدد.نشركما4991.،برشلونةبكائالانيا،التعافةقسممنشوراتا-63)،58

ذلك.حولالوثانق
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منالمطرودينهؤلاءونسبلأعدادتقريبباجدولااليومنضعأنباستطاعتناهل

والشمالية؟منهاالجنوببةالمتوسطيةوالموانئالمدنفياستقرواوالذينالأندلس

لابييرهنريالفرنسيالمؤرخقدمهاالتيالدقيقةبالاحصائيةالأمربادئلنذكر

الموريسكيةإسبانياجغرافية:المونغرافيةدراستهفىولص!+(38كلأ!"!ط)ء3

المهجرينأنعلىأكدثوالتىص!ز"9!7!هغث!(ص!4اكهئ!اثص!ول!!383409)ص!ول

جلوقبلهاعتمدهالذيالرقموهو،نسمة000.275بلغالأندلسمنالموريسكببن

لنسبجدولانقدمأنبإمكانناهلذلك،ضوءعلىوأنه)9(.لاحقاوالدارسينالمؤرخين

المتوسطيةالفضاءاتمنوغيرهاالمغاربيةالترابيةالفضاءاتفيالعددهذاتوزيع

والمشرقبة؟والأناضوليةالأوربية

اسنقرواالموريسكيين،هؤلاءمنفقطآلافعدةأنوالدراساتالبحوثعديدأثبتت

ئحديدهأمكنناالذكيالتقريبىللجدولوفقا،والبلقانيةوالإيطاليةالفرنسيةوالمدنبالموانئ

التالي:الشكلعلى

بعدبليفورنةواستقرواالأكبرالدوقمنبدعوةتحولوا)0003(آلافثلائة-

؟)15(بذلكلاقناعهمحئيئةمساعي

1(.1)سالونيكإلىتحولوا)005(خمسمائة-

مصرفيوالاجتماعيةالاقتصاليةحياتم:*الأندلسيون:عليهريد!همااحمدصلاحد.دراسةأيضاراجع

العالميالمؤتمرأعمالفى!ورشيدالإسكندريةمدينتيعنوثانقيةدراسة:ا-5178917العئمانية

والمخطوكاتالمنوسطالأبيضوالبحرالمورشمكيونحول:الأندلسيةالموريسكيةللدراساتالعاشر

3002.عوانز،المؤسسةاتمنشور،6319-ص،اكخميالالة

في"جديدةالطاليةوئانقخررمنواستانبولوليفورنةبمرسيلياالموريسكيين"مروربحئناراجع)8(

43-66.صالمصدر،نلس...دراسات:كنابنا

إحصائيةدفاتروجودلعدموتظرا.مليوننصفوآخرونللمطروديننسمةمليونرقمقدممنهناك)فى(

اسنعمالاالأكنرببفىلابببر،الفرنسيالمؤرخبهنعدمالذيالرفمفإنعكسها،اوالفرضلةهذهنؤكددفبفة،

ومن،اليومالاسبانيةالأرشيفاتفيالمئوفرةالهجرةملفاتعلىاعتمدوانهخاصةذلك،يخالفماإلى

الإسبانية.الجغرافيةالماناطقعديد

54.صالمصدر،نفس...دراساتكتابنا،راجع()15
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الدولةمركزإلىتحولواوالإشببليين،الأراغونيينمن)1155(ومائةألف-

الترابيالفضاءإلىشكولاالتجأتالموريسكيينمنالساحقةالأغلبيةأنإلا،العثمانية

التالي:للتوزيعوفقاالمغاربي

تونس؟ايالةإلىالتجؤوا)000.08(ألفثمانون-

الأقصى؟المغربإلىالتجؤوا)000.05(ألفخمسون-

للمعلوماتوفقاوهذا،الجزائرالمحالةإلىالتجؤوا)000.25(ألفوعشرونخمسة-

+000.05+000.08المغاربيةالبلدانإلىالتجأمنمجموعيكونبحي!نسبيا،القديمة

مبدئيا،قبلناإذاذلكضوءوعلى)000.155(.ألفوخمسونوخمسةمائة:000.25

ألفوسبعونوخمسةمائتالتوهولابييرهنرىالفرنسيالمؤرخقدمهالذكيبالرقم

وعشرونمائة=000.155-000.275:هوالرفمينبينالفارقفإن)000.275(،

المطرودينمنالعددهذاالتجأأين،الآننفسهيفرضالذيوالشماؤل)000.012(.ألف

الموريسكيين؟

والجزائر،الأفصىالمغربإلىالموريسكييناللاجئينأعدادانالاعتقادإلىنذهب

الصطرودينتوزيعلعمليةالاستقرائىالتوجهوأن،اليوممعروفهوممابكئيرأعلىهي

لالبئينالحقيقيةلالأعدادتصاما،النظرإعادةعليناتحتم،المغاربيالجغرافىالفضاءفي

هوممابكثيرأعلىأعدادحتماوهيالأفصى،المغربإلىوكذا)12(الجزائرإلى

الإشكاليةهاتهحولوالبحوثالدراساتمنالمزيدمستقبلاننتظروأننا،اليوممعروف

)13(.الهامةالئاريخية

7-22.صالألدلسيين،الموريسكيينوفضيةالضلأديةالدولة:كئابناراجع)11(

دءلأ"ول380كه34!ولول!94ءا3"ك!ه8حسأول34!كااولا:نيسعيدوالدينناصرد.بحثراجع()12

ائرالجزايالةفين)الموريسكيو3!!(3-3ء!ماول)ول!عكاهول؟ولس!ا3ءأك!"!ءأ71*ء58"3ءأح

كتابراجع؟اطممرل!93الما3أه.ول..ءكلء4!لم"9.-147.014في(61و51القرنينخرر(السلطانار)د

والوجودالإيبريالتاثيرمظاهرأتدلسية،دراساتسعيدوني،اللينناصرد.:التاليالجديدالمؤلف

2002.،بيروت،الاسلامئالغربداراتمناثمور6ص22لالجزانر،الأندلسى

03بينماالمفترةفيبمؤسسللاتموالذكماالعثمانيةللدراساتعشرالحاد!هماالعالميالمؤتمر!دأثناء)3،(

وفدالعثمانبة.نونسلابالةالطنجنبنالأندل!مبببنالموربسكببنعددصسالةانبرت4002،أكنوبر2وسبنمبر

خمسةبحدودمح!همحولسابقاقدمهالذيالرقمأنولطما!43ولهولكلأ!ول)4ريمونأندركطالأستاذأقر
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55له

قبا،ومنتظمة/متواترةكانتالمغاربى،الفضاءإلىالأندلسيةالهجراتأنشكلا

الأولىالإسلاميةالعصو"رمنذالمقدسةالأماكنإلىالحجرحلةبحكم،غرناطةنئمقوط

الكنانةأرضعبرثم،المغاربيالفضاءعبرأساساتتموكانتمنتظمبشكلوتواصلت

ذلكمكنوقد.المصريينالحجيجقافلةإلىوالمغاربيينالأندلسيينقافلةتنضمبهاوالتى

الحكمآلياتمنبدءا،الميادينجميعفىالمغاربيةالخصوصياتاستيعابمنالأندلسيين

طابوقديومئذ.الساندةوالاجتماعيةالاقتصاديةوالوضعيةالفكريالمناخثم،المطبق

جميععلىإثراءعنصريومئذوكانواالمغاربيبالترابالأندلسيينلبعضالمقام

إلىعشرالسابعالقرنأوائلفىالموريسكييناللاجئينبخصوصأما)14(.المستويات

بعضعلىالأمربادئنؤكدفإننا،خاصةبصفةثونسوالمحالةالعربىالمغرب

والمشرقالمغربأبناءمنغيرهمدون،الموريسكيونهؤلاءبهائميزالتيالخصوصيات

العربيين:

الغربي،العالمعلىمنفتحينكانواالموريسكيينأنعلىالمصادرجميعئتفق-

رجالاوكانوا)15(،واللاتينيةوالأراغوئيةالقشتالية:ملرولغاتلهجاتعدةبإنقانهم

اللغة،لهاتهاستعمالهمأنذلك،منالأغرببل،الإسبانيةاللغةيتكلمونوأطفالاونساء

فىبيننادارتالتيالمناقشاتضوءعلىوانهتماما.دقيقغيررقموهو)000.35(.فقطألفوثلالتن

اللاجنينانالاعئقادإلىونذهب.الملفهذادراسةإعادةبوجوبيفرريمونالأستاذفإنهذا،مؤتمرنا

رويضاهي!بل،ومعروفمتداولهوممابكثيرأعلى!دهميكونانوجبالأفصىالمغربإلى

إلىاللاجئيناعداد(ماشرح.!إلىتحتاجولابينةلأسبابذلك،من(علىيكنلمإنئونس،إلىاللاجنين

الجزائريينوالمؤرخينالباحثينفبلمنالسابقةالدراساتأقرتهمما،أعلىنسبياالآخرفهوالجزائر،

الأشكالية.هاتهإلىتطرقواالذينالباحتينمنوض!يرهم

هـ+هك!رر!ول:في*الأقصىبالمغربالأندلسيةالجاليةاستقرار"تطور،-محمد،رزوقد.)4،(

ول!!ء4،غلم،!!نحروكاثه!ءكتىهكه+!ىءكم!!ممثاكهمحه!لاكا،كف!ء!كه!لمكهكاءل!!+!".12"9.

541.913،طلها!0818،!حول5س!4ا!113،لما+ول8491.83.

التىوالسياسيةالفكريةالأعلامعدبدذاكراالوطاسية،الفترةمنذالأندلسئالوجودئداعياثالباحثعالج

بلوالموانئالمدنعيدبإعمارتوجتوالتيوالدفاعيةالحربية:الأصعدةمنعددعلىمهمادورالعبت

سلا...فيبالمغربموريسكيةجمهوريةشبهإنشاءوتم

.ولول!لأ،!4:اا9!لأص53ز34ءولكه!ولهحس!كاس!اص!08533،!"+حكاغول43عفىأ()15

ح!صا!983818+ه!ولا!4هولص!9!ول!!لا!ط3لأحا81ولوللاغهص!ك!3....ءه.لمذء،.2.0ره.
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الفرنسييرالرحالةأحدبشهادةوهذاالأندل!مرمنطردهممنكاملقرنبعدحتىتواصل

القدا:ذاكراعشر،الثامنالقرنأوائلفيتونسبإيالةالموريسكيةتستورمدينةزارالذي

الجاليةأنبل)16(.جيد"بشكلالإسبانيةاللغةيتكلمونوالأطفالالنساءوجدت

نأ،التونسيةطبربةلمدينةوصولهامنفقطسنتينبعدتجرأتتونسبايالةالموريسكية

اللغوكطالانفتاحهذاعلىللدلالةعاليةظاهرةوهيالإسبانبة،لتدريسمدرسةتفتح

عربيةاجتماعيةفئة،برمتهالمشرقيالمسلمالعربيالفضاءفىأجدأخالنيولا،والفكري

وهذا)17(،أوربيةلغةلتدريسالغربعلىالانفتاحيةالقناعةهذهمثللها،ومسلمة

انطلاقاأ،المهنةهاتهملرمارسواوالذينسورياأولبنانفىالمسيحيبنللمواطنينخلافا

الممارسةهذهمكنتوقد...التوجههذامل!تفسركانتالئيالدينيةالئوابتمنعلدمن

وعاداتوالسلوكوللعقليةالمسيحيللدينمجهريةمعرفةمنالموريسكيينالغربيةاللغوية

الإسبانيةالقوانينعلىوالجيدالدقيقالموريسكييناطلاعوكذاولقاليدهم،الإسبانيين

الإسلاميةولاالعربيةلاالمجتمعاتتعرفهلمالذيالأمروهو)18(،عموماوالأوربية

علىوالإسلامىالعربىالعالمإلىالموريسكيونهؤلاءقدمهجدامهمدرسوهذا!بومنذ

الحدي!.العصربدايةمنذسواءحد

البلاطاتلدىالرسميينالمترجميندوريلعبواأنأهلتهمالاسئثنائية،الصفاثهذهإن

ذلكوقبل)91(،الأقصىالمغربملكأأ-706063زيدانمولايبالطمل!المغاربية

!ث!!عه،دول!ص!ول8ءكهاا"ولأع4ثاس!ك!رولس!!ولس!3"ولكالهاعاح3!ولولءم!9!ول4ا!5كاول4ءكاول(61)

فيالأندلسببنالموربسكببنعنالأحكام)بعض3!ا3ءشا،أء!ص!3ول،34ص!ول3ول!ءأ71*ك!"!اخ!8

5!كامط،س!د!5ور!لا4!4!ه!!!دآىد!ءرءكا!+!فيعشر(السابعالقرنخررالتركيةالإيالات

العربيالأسبانيالمعهدمنشوراتالنونسبة(بالبلادالأندلسببنالموربسكببنحول)دراساتسم!!4كة4

.الكشافات+صر7391،84مدريد،لللثافة،

36.صالمصدر،ثفس...دراسات،التميميالجليل!بهدد.)17(

كا!8،!841،3"ء*ول!ط"3!غ!9!شاول9ء4ولول!ولها!4ولء34الرشيد!ما،فاطمةد.)18(

ورء!!!،يممل:فيالسعدى(الجيشفيالموريسكيينالأندلسيين)حضور3!"اس!غول48!!د"ص!ولولح

5991.،زغوان،المؤسسةمنشوراتفيدمآ!رى!لبه!!هء،2+."ثا0957-ثا

ءل!!ولهأهاكا،س!8ول3أولا.ولى8!هولكهس!0ء4ولول+4،85!ص!يا!3،ولول3ص!4ءا"هدأس!،()91

.يلا!ل!أكا!ل!"!.ول؟هصاس!ع:فيلهالأغص!44ولول.2.33س!4!ااهس!8؟س!حا+ه!ك!!ك!311!!ول

ل!،لما4ص!3...هه.ح،ه0".112.
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مثلعلميةشخصياتوبرزت.العالىالبابلدىثمالسعدكطالمنصورأحمدبلاطلدى

مطلقة،وفعاليةباقتدارالمسيحىالطرفمعالدينيالجدالآلياثاستوعبالذكيالحجركط،

أقطابعدةمعوهولنداوبوردوباريسفيالمستوىرفيعوجدالامناظراتأجرىعندما

الثلاث،السماويةالدياناتبينالدينيوالحوارالجدالذلكلناوسجل،ويهوديةمسيحية

شبواوالذينيومئذ،المتمرسينالمسيحيينالدينرجالأمامهيناليسالأمرهذامثلوأن

التى،العثمانيةوالدولةالأسلاميالدينمنهوخصوصاالخصممهاجمةعلىوترعرعوا

الاستثنائيةالجداليةالحجركطكفاءةإنيومئذ.إسلاميةوعسكريةبحريةقوةأهمتعتبر

)1578-3016(السعد!المنصورأحمدالملكوتقديراهئمامموضعيكونأنأهلته

فىكتاباالحجريلناخلفوقد.الشخصيةهاتهوبرعايةباحتضانقامعندماله،)02(

المسيحيينمعالدينيوالحوارالجدالهذاوئوابتأساسياتفيهحوصل،الأهميةغاية

اتخذهعندمابفرنسامقيماكانالذيالموريسكيينأحدنبوغنسجلإننابل)21(،واليهود

وخبرته"لكفاءاتهوتثميناتقديرا،لهمستشاراس!هاءطحهول()ولريشوليوالفرنسىالوزير

.)22(

ومعرفتهااللغوىانفتاحهاومدىالموريسكيةالأعلامالرموزهؤلاءمثلأنشكولا

أوالنخبأوالسياسيةالسلطةسواءالمغاربيينعلىفرضفد،المقابلبالطرفالدقيقة

منمتقدماموفعا،أنفسهمموقعةفىالبالغوبالتقصيربالنقصوشعورهم،التقليديينالعلماء

جدامهماكان،الخصالبهذهالموريسكىالعنصروجودتداعياتوأن!والمجتمعالدولة

الأوربي،الطرفومعرفةاللغويالانفتاحآلياتاكشمابعلىللجميعوحاثابلوفاعلا،

ثطبيق:فئفرنسا..."فى+الحجرى:بتعريبهاقمناوالتى.ح3!1183ءولالأستاذةدراسةراجع)02(

انزض!و،المؤسسةمنشورات)8-86،صأ-294،9016الإسلا!يةللشعانرالألدلسبينالمور!سكيين

.991(

السامرانيوقاسمكوثنكزفلدفانشورد:وترجمةوتقديمتحقيق،الكافرينالئومعىالح!ينناصر)21(

العلميةللأبحاثالأعلىالمجلسمنشوراثالانقليزية،والترجمةالعربيالنصص،605،فيغرزوجيرارد

.)799،الدوليللتعاونالاسبانيةوالوكالة

كهـ8!3ول)ولثاكاس!:ااالأحممم9ولك!أههولص!38340734لماح3ل!ءك!!!ول951!ول3:0116عكا)22(

وننانجه،16)هسنةالاسبانببنالموربسكببن)طردولهس!3غ4عول5ءحول!4ول3ءااالاأ4أ3ءع3"83!كا

.17ص،كم!س!3س!،ول،3ول0-401.301فيفرنسا(جنوبفي
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المد!علىنتائجها،وأننادرا،إلايمارسوهاولمالمغاربيونيالفهالمجديدةظاهرةوهى

التعقيد...وشديدةملذاخلةعواملعدةبفعلمحدودة،حالأيةعلىكانتالبعيد،

عالمفىالأحداثبمجرياتوالواعيةالانفئاحيةالعقليةهاتهإلىوبالإضافة-

مدعومة،جديدةومهناآليات،العربيالمغربإلىمعهمالموريسكيونحمل،المتوسط

وإنيومئذ.التقليديةالمغاربيةالمهنعالمفيمعروفةغيرجدا،عاليةفنيةبخبرةومعززة

النهبمنأموالهممنجزءإنقاذفي،منهمالبعضئوفيقهوذلك،أهميةمنزادالذي

السفنربانفبلمنأوالأندلسالقسريةمغادرتهمبومذلكأكانسواءعليها،والاستيلاء

الأبيضالبحرجزربعضفيالاهمتاركينبهم،وض!رروانهبوهمالذين،الأوربية

مر،السابقتينالآفئينمننجواالذينالموريسكيونهؤلاءتمكنوقد...الخاليةالمتوسط

والصناعيةوالتجاريةالزراعيةالمشاريععدبدفىوالفنىالحضاريمخزونهمئوظيف

الفلاحية:المستوياثعديدفىجديدةنقلةإحداثفيلهمالفضلويرجع.ذلكسنشرحكما

اللباسفياليومحتىقائمةبصماتهممازالتحيث،والحضاريةوالمعماريةوالصناعية

فنياتوإدخالوالبستنةوالزركشةالدينيةوالبناءاتالشوارعوهندسةالمنزلبةوالتجهيزاث

وكذاوالسفنالأسلخةصناعةوفىالزهورمنأنواعغرسفيتفننهمثممعماربة،

بالنبوغلهمتشهدوالتى،الأندلسيةبالموشحاتيعرففبما،الموسيقىفيإبداعاتهم

هاتهميزالذيالاستعلائىالشعورهذاذلكوفوق،الاتقانفنياتخل!منوالإبداع

المغاربيينالمواطنينمنغيرهمعنوالارستقراطى،البرجوازكطالنف!مرذاتالمجموعة

هؤلاءأدخلهاالتيالتأثيراتهاتهحولفلنتوفففقط.بينهمفبماالتزاوجوخاصةقاطبة

ذلك:علىكنموذجالعئمانيةتونسايالةفيالموريسكيون

الفلا!حى:-الميدان

إحياءفيعاليةنوعيةوخبرةتجربةتونسايالةإلىمعهاالموريسكيةالأقليةحملت

السدودبناءطريقعنالمياهاستغصحسنفيالأمربادئتمثلت،الفلاحيةالأراضي

وآلياتكيلومتر،03إلىطولهايصلكانالتىوالقنواتالمائيةالخزاناتوتعميموالهجاد

هكتار0025إلىالدراساتلبعضوفقا،بلغتوالتىالأراضيلسقيالمياهتصريف

كيلومترا75بطولقرطاجنةإلىزغوانمنالمياهجلبخطأحيواوأنهم)23(بومئذ

+!ول-ل!5!حث!8ولء!أكهكه:11ل!ءأول!وليا53!3ولس!ل!ول!،ول!را!ول4!هاولك!ا4!+كاا!(23)

فيأندلسيةبنيوية)عناصرص!!،غولس!3!4!اش!!ه!3!هط!8لما"اثاحأء3عاء4!ا+ولول13"حز
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الفلاحيةالتقنياتهاتهإن)24(.0091سنةحدودإلىبهالعملسائركانوالذكط

منهاوخصوصاالزبتونلغراسةوجديدةعديدةمشائلأدخلتقد،والمطبقةالعصرية

قامواكما)25(.،تطويرهافىمباشرادوراالموريسكيونأدىوحيثطبربةبفضاء

استعمالنتيجةملحوظاتقدماوسجلت،الأوربيالإنتاجزاحمالذيالسكرقصببزراعة

وعلىالغاباتوتجديدالماشيةوتربيةالمثمرةالأشجارغراسةوتمالهواء،طواحين

وكذاالشوكيالتينثمالأندلسيوالتوتوالسفرجلوالرمانالكرومغراسةمنهاالأخص

علىأطلق،السياقهذاوفى)26(.المغاربىالفلاحىالمشهدعلىجديدةأنواعإدخال

لإسبانيا.القديمةالتسميةوهى)طساهث!(إلىنسبةبالقوتيالمستجلب"البيئر"أنواعأحد

الفواكهمنمستحدثةأنواع،الأخرىالفلاحيةوبالفضاءاتبزغوانظهرتكما

)ول!9513!(والكراثوالزعفرانوالباذنجانوالطماطمالبطاطامثلوالخضروات

الخضرأسماءمنوغبرها9+*ولهطشأ(لها)3والقذيبطبراسيلهبتونساليومعليهويطلق

)27(.اللاتينيةأمريكاأوالأندلسماتاهاكانوالئيالمعروفةوغيرالمستوردة

)28(.البقولوعلىوالحوامضوالأرنجالليمونبساتينعلىبالإشرافافاموكما

دونبحوزئهمالأرضمناشب!يتركوالمالموريسكيينهؤلاءأن؟الدراساتوتؤكد

سكانأيديعلىعرفثفقد،والسكرالحريرعةوصقالقزدودةتربيةأما)92(.زراعئه

لماتال!ص!334ول33!اول954030!ولولهأكاةول،،0.3:فى(التونسيةللبلاداللثافيةالجغرافيةمكونات

،42.

.143ص،نفسهالمصدر)24(

ح"ش!3،)40كهءشأولءولء4اوله*ص!ا15ولهةكهس!4:سلامةالقفصيالحكيمعبدد.دراسةراجع)25(

ول331340!ول:!اش!!ش!3هأ،!،ش!ولولص!4!ااولس!لهالأ3حكاء4ء18380ع9ءس!+طلهاه!ط-8ءول

فى:1726(سنةطبربةفىالزياتينضكراسةتعميم:الموريسكيينطرد)نتائج"1726

لأ!ل!"*ولأك!هةول....!ء4ى.لم،ء".751-741.

4)،ص،تونسفيالألدلسيينعنبحوث:في+والأندلسطبربةبينالقبسانورالمزفي.محمد)26(

.8391تونس،للتراثالوطنيالمعهدمنشورات

3.يلا.2طكاه3:اا"ول535لا43!3ثح534كه4ولس!ك!!+4!15لهاك!س!ول*!،هش!3ح(72)

في(التونسيةبالبلادالفلاحةفيالأندلسيونالموريسكيونجلبه)ما34!!اول?علما"اولءه5"وللا+"!ه

ولص!ا1)!هث!3،.كلءنرىلم،لاأ،1،2-102.00.

العربي!المغربوبلادالمسبحبةبإسبانباالشعببةالفنونفيالأندلسببن!أناردرارجة.الفاسمأبود.)28(

..9991زغوان%لمؤسدسة،منشورات47،ص،والفنونالآدا-فىالموريسكيينصورة:في

نفسه.المصدر)92(
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مثلأنشكولا.المجالهذافىبارزاتطورا،والمهجرينالماهرينالغرناطبينالبشرات

علىمباشرةأئرت،والفواكهالخضرمنجدبدةأنواعاأنتجتقد،الزراعيةالاحداثاتهذه

و!العجة"و"المرمز"حورية"أمكمنهاجديدةأنو)عبإحداثهاالمحلبة،المأكولاتنوعية

الموريسكيةالمآكلمنوغبرهاالنابليةو!الشكشوكةكاتالانيامنالموربسكيونجلبهاالتي

حتىالتونسيةالموربسكيةالمدنبعضبهااشتهرثوالنيوالحلوبات)03(الأندلسية

الحلوباتمنوغيرهاوالصمصاكاتالانياعالبةوالحاجوالملبسالسنيورة:ملراليوم

احدثهاالتيالمختلفةالتأئيراتعمقعلىترجمتوالتى،الأصيلةالموريسكية

نؤكدأنناإلا.البحثهذافيحصرهاعليناويستحيل،التونسىالمجتمعفىالموريسكيون

.اليومحتىقائمةمازالتوالتيوالحضاريالبنيوىالنسبجفىالبالغةأهميتهاعلى

بعضجلبهؤلاءعلىيغبلمالموريسكيون،أدخلهاالتىالجديدةالمهنلهاتهواستكمالا

)31(،بالكناركياليومحتىيعرفمامئلإسبانيةأسماءتحملوالتيالطيورمنأنواع

ترنيماتهلجمالالئونسيونعليهويقبلالملونةالأجنحةذكطالعصافيرمننوعوهو

الموريسكية.المنزليةالبيئةمناخفيوالحبورالبهجةيدخلماوهووتناسقها،الصوتية

وجمالرونقمنعززقدالأشجار،ورواثحالاخضرارسمةفإنالإطارهذاوفى

علىنعثرأنيمكنلابحيثفيه،البارزةالسمةكانتوالتيالداخلىالموريسكىالبيث

الروائحذاثالأزهارغراسةوكذا،صحنهبدواخلمثمرةأشجاروجوددونبيت،

...نونسبالالةالأندلسبةالحضارةمميزاتوأبرزأجملأحدرأينافيوتلك،الطيبة

:والتجاريالصناعىالمجال

وحيثالفلاحيالمجالعنوإبداعاوطرافةأهميةوالتجاريالصناعيالمجاليقللا

صناعيةفنباثبإدخال،المهجرينهؤلاءخبرةبفضلجديدةنقلةالآخرهوعرف

منهاالأخصوعلىوالئجاريةالاقتصايةالحياةعلىجدابالغةتأثيراتهاوكانت،وتنظيمية

الصعاصلاتمنكبيراحيزااحلالتالتيالشاشيةصناعةتطويرمنبدءا،الخارجيةالنجارة

فيالموريسكيونالصناعتفننوقد.مصرإلىوصلتوالئىوالمغاربيةالمحليةالتجاربة

فيتعممثقد،المهنةهاتهأنإلىالدراساتبعضوتذهبوصوفها.ألوانهااختيارحسن

لأل!ك!50اول.3..مح!4?ء4...كلهنم!ء.لم".112.102)03!

ب!نر!702.01(13)
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ذلكأثروقد)32(.سنوياقطعةمليونإلىألفخمسمائةمنإنتاجهاووصل،تونسالالة

عليهاطلقماوهوالحريرعلىالمعتمدةمنهاوخصوصاالنسيجصناعةفيالقطاع

الروائحذيالصابونوكذاالئمينةالجلديةالسروجقطعإبداعاتثم7!()،3ءشأهببروكار

والتىالأزهار،بمختلفوعميقةدقيقةمعرفةعكستوالتيالعطورصناعةوكذا،الطيبة

)37(.الأندلسيةالعطورعليهاأطلقالرواثحمنمبتكرةأنواعاستخراجأحقيةمنحتهم

وهيالعثمانيات،القومسيداتإحدىدفعبالأزهار،القيمةالعالىالشعورهذاأنناهيكم

يومياأزهارباقةوضعوتامينلشراءلها،ملكيةمردوديةئحبيسعلىعثمانة،عزبزة

فيلهمثيلانجدانيندرجدا،راقحضارىشعورإنه)34(!وفائهابعدفبرهاعلى

...العربيالسكانيالفضاء

المستجلبةالطباعةأبجدياثإدخ!وتمالزرابى،صناعةفىالموريسكيونتفننكما

ومعرفتهمالفنيةالموربسكيينهؤلاءقدراثعلىالدلالةغايةفىأمروهو،الخارجمن

فيالموريسكيينلإبداعاتالصناعاتهاتهتنوعهناعنايغيبولا،الهامةللمهنالدقيقة

لناوتؤكد)35(.هذاالناسيومإلىجداواسعةشهرةعرفتوالتيالخزفصناعة

احترفواالذينالموريسكيينمنعدداأنفلورنسا،أرشيفاتفىعليهاعثرناالتيالوئائق

بعضهموأنمرسيليامنفرنسيبنمهنيينخزفبينمععلاقةعلىكانوا،الخزفصناعة

أنهكلأ!كاوولول9و3ء8!عء؟8ومنطقةل4!!ول!4هلأ!!!ولولبمنطقةمصنعاأقام

مختلفصناعةوحتى)36(.9018و6018سنةحتىقانمةمازالتالمصانعتلك

وتجهيزائها،السفنوبناء)37(البارودوملحالبارودصناعةوكذاأنواعهابجميعالأسلحة

أحد،داكييوسفتونسباييكلفألمثم.الفنيةإبداعاتهموليدةالأخرىهيغدثفقد

ك!ء!ث!اكه.?4ءلم.146.9)32(

147.ص،نفسهالمصدر)33(

335،ص19-29،عد،المغاربيةالتاريخيةالمبلةفيغمانةعزيزة"احباس،قاسمأحمدد.)34(

0002.غوانز

ل!.!؟!دأ.!!طاالهايفى3!آكاها4ح!5ع4ح3!ول!داأ"!اهيا+ه4ح!ول53أكا4ءولك!ء!ا)35(

علىالموريسكيينوتائيراتكردناس)مصطفىك!غياش!380ولول"8كاءول+ء48ولعأ،كأ*اس!اس!ء0058

لمه"+دء34ول93!ا،5ءول"3830!.ءه!4ىر."ه-177157فيأ!7القرنخررالتونسيالمجتمع

55-56.ص،المرجعنفس...دراساث:كتابناراجع)36(

55-56.صالمصدر،نالس...الأندلسيين+آثاردرارجةالقاسمأبود.)37(
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لاسئقبالءلأشاس!ه!0!4!لماءلها"8+!3!*ولميناءبتوسبعالموريسكيينالمهندسين

شبرا24نحوالبحرأعماقحفروافدالغرضلهذاوأنهم)38(الكبيرالحجمذاتالبواخر

ولاجدا.متناهيةبدقةالعلمهذاوفنياتأسساستيعابيتطلبذلكأنشكولا)93(

وضدالإسبانيينضدالبحريةالحركةفىالفاعلدورهمالمج!هذافيعنايغيب

القياداتوتوفيرالبحريةالفنيةبالخبرةالعثمانيةلثساطيلودعمهمالأوربيةالأساطيل

السواحلعنالصحبحةالمعلوماتمنشبكةتقديمعنفضلاهذايومئذ،الكفأةالعسكربة

أساسا.الإسبانيةوالموانئ

المختلفة:والمعماريةالحضاريةالتاثيرات-

المعماريةبهندستهالمتمبزالموريسكيالببتدواخلبخصوصباتأعلاهذكرنا

كانواأنهمفىجداللاوالتيالأندلسيةالخصوصياتعنتترجموالئىوالخارجيةالداخلية

مرتدينالموريسكيونوصلفقدالأمر،وبادئ.وبناتهملأبنائهمتوريثهاعلىيحرصون

بل،الأندلسيةبتقاليدهموتعلقهمتشربهمعلىواضحمؤشروذلك)04(،الإسبانىلباسهم

مغاربةالجصيع،استغرابأثاروالذىالأمر،هذاعليهمتنكربيئةفيبهاوتمسكهم

بعضيجدانالمغربيعلىبستحيلبحيث،خلقهموجمالبشرثهمبياضهووأوربيبن،

اتهموهمالذينالبدوضدهمائارماوهوالموريسكيين،هؤلاءمعالفيزيولوجيةالقواسم

بعضمنالمئاعبعديدذلكلهمجلبوقدوالظاهر،الجوهرفىمسيحيبنمازالوابأنهم

علىوحضاريافكرياوالمقفلةالتقليديةالدينيةالنخبومن)41(المغاربيةالسياسيةالسلط

...والمسيحيةالإسلاميةالمعتقداتبينوتأرجحهمإسلامهمصدقفىشككتوالتينفسها،

55.صالمصدر،نفس...دراسات،النمبميد.)38(

اليد.راحةبطولقديمرومانيمقياسهوالشبر)93(

!33ك!80؟ول8"3!ولولس!ل!:ااس!لأة53!كطا4علها3ه*ءك!اولغ4:3ولس!ا34ءلما8صا8ولغث!533ع3)04(

.صإسبانبا"إلىرجوعهممساراتبعض:المهجرون)الموريسكيونء4لهاه"ء33ءولكهي!3"حول!،5

الدراساتهاتهمئلننتظرمازلناالاا،3،38340ءولغيمس!"48غول!33...ح.?4ءبر،.1430في143

مجاكوهو،المغاربيينألبسةعلىالمختلفةوتاثيراتهاالمغاربيةالبيئةفيالموريسكىاللباسعنالنوعية

...ذلكحولمستقبليةلبحوثواعد

تماماتصفيتهموتمالموريسكيةا!عياداتببعضكبيراضرراالسعدىالمنصوراحمدالملكألحقلقد)،4(

راجع:،أملاكهمعلىوالاستيلاء

!ولس!ط84أ،03،!لأ"3غ3حولءس!....كله4ء.لم،"4.1-11
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جدا،متميزةحريربةوألبسةوحليبمجوهراتيتزينالموريسكياتالنساءكانتوكذلك

وفىلئمبريلا*.عليهوأطلقالناعمالماعزجلدصنعمنجدا،مرنةأحنيةيلبسنأنهنكما

فيالمغببينالعنصربنيعدانالموربسكى،والطفلالموريسكيةالمرأةفإقالإطار،هذا

وأالعربيالمغربأوبإسبانياذلكأكانسواء)42(الموريسكية-الأندلسيةالدراسات

الدولي.

علىتعتمدموسبقيةأنماطاأدخلواحيثمباشراكانفقدالطربفىتائيرهمأما

والطاروالعودالربابعلىخاصةوبصفةوالصدمياتالوترباتعلىالقائمالآلي"الأداء

تونس،الالةفيفقطليسوعمبقاوهادناجميلانفساالأندلسيةللموشحاتمنحواوقد)43(

إلىفقط،سنواتعدةمنذالانتباهتمحيثبإسبانيا،وكذاالعربيةالبلادمستوىعلىبل

جديداموقعاوإحد!ماس!4ءع!أء3السفراديةوكذاالعرببة-الأندلسيةالفوسيفىتقويم

)44(.الحضاريةالجدلبةهاتهفى

كانتحيثممبزاالآخرهوكانفقد،المعماريةالموريسكيينتأثيراتمجالأما

قامواالذينوانهمزوابا،علىالأزقةثقاطعمعساحةإلىدوماوثنتهيمستقيمةالشوارع

بالكراريطعلبهأطلقماوهو،العرباتمنجديدنوعواستعمالالشو/ارعوتبليطبتمهيد

الأندلسيةالمعماريةللتقاليدمميزةبناءمادةوهى)45(،*للقرمود"المكئفاستعمالهموكذا

انحدارذوتسقيفنظاموهوالسلوفيةكتستورئونسبإيالةمناطقعدةفيواسثعمالها

العالميالمؤتمرأعمالوهوواطت!،النعماء:الموريسكيةالعاللة:حولمؤتمراولنظمنالقد)42(

.)799انضزالمؤسعمة،منشورات،ص438،الموريسكيةللدراساتالسابع

)الموسيقىشاط48"!)3ول،!طئأهول!لأثا!كه84س!وللأ!3!ولء-155!4ول!كه:ايضاراجع)43(

،5991،باريس،ئأغ،اء4!اولوللما"89"حول/ح!ح3ول4!منشور،ص551،(-الأندلسيةالعربية

الموريسكيونفي602،ص"،المغربيالطربفيالموريسكي.التائثر:الجراركطعباسد.ايضاراجع

0002.،الرباط،المغربيةالمملكةاكاليميةمنشورات،ص278،المغرليفي

301ول!ول،عء4،ل!.كله4حبر،.".99)44(

!لأ"ءاهول"س!3حول!ع:ول!38!نا"!ش!؟ح!،!شأصاك!8438ولس!94!ا:اويالسعدأحمد.د)45(

يأ3!"48هز+،!حط8يا!س!؟ول!!ءا0!4938لهاءعول+ول!،88س!:4لم!ز089!،هـلم؟ء38،!08ولس!،

ول"8هـ!فاصا8هول8ول!ر+،عء،*أأع!8غاحس!81.9ول.ءيلا"ء)3!.....كلءبرنع!.203-392.00.

خصواستعمالاثهاوصناغهاانتفمارها:بتونسالأندلسيةالمعماريةللئقاليدممبزةبناءةمادةالفرمود،

عاث!ر.والثامنالسابعالفرنين
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تبنتوقد"،والانزلاقاتالرياحمنمحمياالسقفويجعل،درجةالثلاثينيتجاوزلاخفيف

المنظرلتجميلالبيوتاتواجهةفيوتوضع،ذراعبطولاسطوانةكنصفأشكالعدة

جدا،المتميزةوالتقافيةالفنيةشخصبتهمعلىحرصهمعلىيترجمماوهو،الخارجي

فياستمرارهاعلى،تفانبكلوسعواالأمر،بادئبالأندلسبيئتهمفيمارسوهاوالئي

.الأخرىالمغاربيةبالفضاءاتأوتونسبإيالةالجديدبيتهم

ه..

بإيالةالأندلسيالموريسكىالوجودتداعياتمقاربةإلىالبحثهذافىسعينالقد

بأنهالقائلةالنظريةوراءننساقأنودون،البارزةمحطاتهبعضفىوتوقفنائونس،

سبيللاأمرفهذا،وفكريةواقتصاديةاجتماعيةنقلةإحداثفىوحدهملهمالفضليرجع

إنجازهتممابالاعتبارأخذناإذاخاصةإطارهتحديددونتلقائى،بشكلوقبولهإقرارهإلى

ونظامهاوثابتةسليممةكانتالحفصيةالدولةبنىوأنالعلممعالحفصى،العهدخائل

منهوالاقتصاديالتجارىالمئوسطي،العالمعلىومنفتحامنماسكاالآخرهوكانالسباسى

خاصة.بصورة

والثقافيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالديناميكيةتداعياتبأننقر،أخرىجهةمنأنناإلا

الجابيةكانث،المغاربيةبالفضاءاتوكذاتونسبايالةالموريسكىللوجودوالمعرفة

فنياتمنالكثيرالشيءلهامنحواوقد،والمهنالاختصاصاتلعديدومجدداوفاعلة

منالاجتماعيةوالرعايةالضمانلإقامةوالداعينالمتمسكينمنيكونواألمثم.وإبداعات

بتخصبصوذلكوالعجز،واليتامىبالفقراءللاهتصامخططتالتيالمبادراتعديدخص

)46(3الغرضلهذاحبستأملاكالرادات

والحواروالانفتاحالحداثةروادأبرزمنكانواالموريسكبينهؤلاءأنشكولا

اتسمتدقيقةفترةفيوالتطور،التقدموتيرةشمريعفيبمساهمئهم،العربيبالمغرب

المهصئ!ينفنةحول*وئيقتاندراس!د!كذلكراجعك!ء3ثط،،00093"ولس!ولغال!4ء.كلهلم."147)46(

لراساثكئابنافيا"9القرقمنئصففىبزغوانالموريسكيينوالمصابينالفقراءوالأطفالالنساءمن

0002.،المؤسسةمنشورات83-49،صالموريسكى،النرسخفىجديدة
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فكان،المغاربيالفضاءخارجالمستجداتمواكبةوعدموالسياسيالفكريبالإنغلاق

وإنجازاتهاومآثرهاللأندلسوالأساسبةالمثاليةالحضاريةالوصلحلقةإذنالموريسكيون

منحهالأهميةغايةفىدرسوهو،المعبرةالرسالةهيوتلكالمبادين،جمبعفى

منذئذ.الإسلامىالعربيالعالمإلىالأندلسيونالموريسكيون

-07-



لالمغاربوإفامئهمالمورشمكببنأواخرلغة

جديدةغمانيةوفرملألاتنصوصخلكلمن

الأمروهوجدا،ايجاببةبإسنانبولالتركبة-العنمانبةالأرشبفاتفيتحريانناكانت

قمثكما)1(.كتبنافيوظفناهاالئيالهامةالوثائقمنعددعلىبالعئورلناسمحالذكط

الوئائقمكجديدعددعلىوعئرنا،والبندقيةفرنساأرشيفاثفىالتحرياتببعضأيضا

الدولةموقفحولالملفهذاإئارةنعيدواليومبحوئنا.في،الأخرىهي،وظفتالتى

الجزائربيلرباكطإلىوجهتعئمانيةفرماناتثلاثةضوءعلىالموريسكيينئجاهالعثمانية

بخطحررمخطوطنصعندنتوقفسوفأنناكما.العثمانيةالسياسيةالقياداتوإلى

)2(.التفتيشمحاكمملفاتأحدفيعلبهعثرقدكان،شكلهفىغريبمغربى

وأأرشبفيةوثانقمنانطلاقاالملفهذاحولالتاريخىالبحثأنالأمربادئلنؤكد

والإسلاميالعربيالعالمبنفىوالباحئونجدامحتشمامازال،عربيةأوثركيةمخطوطة

الذينالدوليينوالمؤرخينللباحثينخلافاوهذاجدا،قليلاعددهممازال،خاصةبصفة

وهىالألخمبادية،الأدبيةالنصوصوكذاالإسبانيةالوثائقعلىبتركيزهماهئماماابدوا

فيخاصةوبصفة،العالمفينوعياتطورا،الأخيرينالعقدينخصسجلتالتيالمجالات

بارلت.لوباثلوثوالعالمةالأستاذةإشرافتحثريكوبورتوجامعة

قبلمنمتزايدااهتمامادوما،يئيريبقىوسوفأئارالموربسكيالصلفأنشكولا

لممازالتوالتىفيه،والماساويةوالمؤلمةالسريةالجوانبلدراسةوالمؤرخينالباحثين

وفرنساباسبانياأنجزتالتيالأعمالعديدمنالرغمعلىوهذا،اليومحتىتماماتكتشف

الاكتشافاتضوءعلى،دراستهإلىحقايحتاجالموريسكىالتاريخإنربكو.وبورتو

.891و،انزض!والمؤسسمة،منشورات،ص018،المو!يسكيىنلألللسيينوقضيةالفطليةالحولة)1(

.399)،زغوان،المؤسسةمنشورات،ص)68الألدلسى،المورشمكىالترحفيلراسات

0002.زغوان،المؤسسةمنشورات،ص023المورش!كى،التاريخفيجديدةدراسات-

كاراسكو.رافانيلالمؤرخز!يلنابهأمدناقدالنصهذا)2(



والتركية-العربيةخاصةوبصفةوالايطاليةوالفرنسيةالإسبانيةالأرشيفاتفيالجديدة

العئمانية.

إزاءالعثمانيةوالدينيةالسياسيةالسلطاتموقفحولسنتوقفذلكضوءوعلى

والمسلمين،العربالباحئينلدىيثبرمازالالذىالموضوعوهوالموربسكة،المأساة

تمامالإهمالهاالعثمانيةالدولةبشدةيؤاخذان،الفريقينكلاإذ،متقاطعةمواقف

الأسلحةتوفيرمن،المناسبالوقثفيدعمهاتقديمبعدم،المحزنلمصيرهمالموريسكيين

بطيء،حضاركطبموثعليهمحكمالذياللدود،عدوهمكابوسمنإنقاذهمعلىالعملأو

أئرتوقد.الحضارىوتراثهمودينهمبلغتهموالاعتزازبمرجعيتهمالاحتماءمنومنعهم

-الإسلامي،العربيفقطليسوالفنيالأدبيللعالمالمخيالعلى)3(الموريسكيةالصاساة

المتاحففيأوربيينلفنانينالرسومعديدوجوديفسرماوهو،الأوربيأيضاولكن

التاسعالقرنينخائلالمسرحيةالتمثيلياتمئاتأيضاسجلناكما.والأوربيةالإسبانية

الموريسكيين،ومصيريةمأساةئناولتوالتيالعشرينالقرنمنالئانيوالنصفعشر

الباحئينعديدخئلمناليومصداهوجدقدوبأدبهم،الموريسكيبنبناربخالاهنماموإن

الجامعيةرسائلهملإعدادوشغفااهئماماأبدواالذينوهمجنسياثهماختلافعلى،الشبان

)4(.ذلكحول

قد،النهائيالطردوحتىغرناطةسقوطمنذالعئمانبة-الموريسكية،العلاقاتملفإن

والئيوالعرببةوالفرنسيةوالبندفبةالعثمانيةالوثائقأرصدةخصمنمنهجانبعولج

بواسطةالموريسكيةبالمأساةعلمعلىكانتالعلياالعثمانيةالسلطأنكيفشرحت

خصمنوكذا،السلطأعلىإلىأنفسهمالموريسكيونوجههاالتىاللوائحلعديداستلامهم

.5991،المؤسسةمنشوراتالألدلسهة،الموريسكيةلللراساثالعامةالسليوغرافيا:كتابناراجع)؟(

بمراجعةالتفضلذلكإلىوبالاضافة،المسالةهذهحولالمنشورةوالبحوثالأعمالكلكشفناوحيث

بنشروتوجتاليومإلى8391منذنظمناهاوالتىالموريسكيةللدراساتعشرالثلاثالمؤتمركاعمال

واوطانهم،تياراتهماختلافعلىالدوليينالباح!يناهمقبلمنحررتاكاليمية،دراسة006مناكثر

أصبحالذىالموريسكولوجيعلمبلورةفيساهمثالتىالدراساتوهي،والفرنسيةالاسبانيةباللغتين

،المجالهذافيالمزسسةإنجازاتحولالمعلوماتمنالمزيدولمعرفة،الشبانالباحثينلدى،اليوميتمتع

الموريسكى.القسم8*ء؟.**د!ولعلم!ع.8!5303موقعنابمراجعةالتفضل

حولراينايسئشرفونالنينالباحثينهؤلاءمنالعديدرسانلا!كتروني،البريدخصمننستلم)4(

الجامعية.رسائلهملا!ادالعلمهذافيالمستقبليةبحوث!
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لمواجهاتهمالانتباهللفتالعئمانية،الدولةعاصمةزارتالتيالموريسكيةالوفودعديد

القضاءفىونجحاندلسيتهممناجتئاثهمإلىسعىالذيعدوهممعوالداميةالمستمرة

باتخاذالمطافأخرفيانتهت،عليهمضروسحرببإعلانتدريجيةبصورةعليهم

9016.سنةالأندلسمنالنهائىالطردفرار

تجاهالعلياالعثمانيةللقباداتالضمبريةالاستفاقةهذهيشرحجوهريعاملهناكولكن

صاحبعليهاحصلالتيالأوليةالمعلوماتبتلكالمتعلقةوهيالموريسكية،المأساة

كمالوعمهرايسببرىاللاصعالبحارعشرالخامسالقرنأواخرمنذالهامةالخرانط

خاصةوبصفةالمتوسطالأببضللبحرالغربيالساحلبارتيادالاثنانقاموفدرباس،

ايأندلسيللساحلجيدةمعرفةمنرايسبيريالبحارتمكنحيث،الأندلسيالساحل

نوعهامنفربدامعلمةهووالذى4"!لمف!ءممر!!:البحريةكتابكئابهفيوضمنه

والتأمل"التفكيرعلىبحئناكتابفهوضمها،التيالمتنوعةالمعلوماتإلىبالإضافةوهى

قد،المتوسطالأبيضالبحرلغربالبحريةللجغرافياالمعطياتهاتهأنشكولا)5(.

لآلافوالمنقذالمدافعدوريؤديأن)6(،الدينخيرالجزائربيلربايساعدث

فييعدالذكطباشاعليكليجالجزائربيلرباىبعدهواصلهقدالدورهذاوأن.الموريسكيين

وهيالعليا،العثمانيةالسلطاتلدىالموربسكيين،والصدافعينالمحامينأكبر،الحقيقة

)7(.السابقةبحوئنافىبالتفصيلذكرناهاالئيالأسباب

المعلوماتكل،والدينيةالسياسبةالسلطأعلىبإبلاغودوريا،باشاعليكلبجفاملقد

وهو1571جوان26بتاريخالسلطانعنالصادرالفرمانبؤكدهكصا،الملفهذاعن

مسلميأخبارحولعليكليجرسالةوصلتنا*لقد:فيهوجاءباشابرتوإلىموجه

والنفيسالنفسيبذلونأنهموكيفالكفار،ضدوجدالمقابلةمنعليههموماالأندلس

عنالأولىبالمعلوماتأمدناالذىو!موللخرانطغمانيمهندساوليعد،رايسبيرىلىشكلا)5(

ص!لأهول"3،ول،3،+*ول"كاط5ء4شا+08،"38!!4ح!ةس!3س!4:راجع،الأندلسيةالسواحل

ول،اول!154ولص!468!ول3ا!ف!،؟ء83!ث!!3ألا"!8ول،4!ءلمحلمء!،!صءكليم!ىهى9ي!لا

ممممسمم!!!!له!مبر!94".794-4،705!!فىع869،84.

"!ط3ء!!4"ه+هام9ء4ح،ةح9!4غ!اول"ا3ءز9+!4حافهـ،؟ء013:الثانيالبحثخالمؤرنفس

!!ط3!لأأس!4!38!!ولاكه"اول،ءولهول0!15-.16"ه.915-كلأكهـ،168أفى73.

للدولة.البحريةاميرالمنصبلئوليبعدفيمادعيلفد)6(

الدراسة.هاتهمنالأولالهامشفينكرناهاالنيكلتناراجع)7(
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قهرحالةفيوأصبحواالعدوهذالمحاربةالكافيةالطاقةلديهمفليسذلك،ورغمللقت!.

)8(.اسبانيا...*ضدحربهمفيللاستمرارالحربيةالذخيرةقلةومن،واضحة

المعلوماتكلوبانئظاماستلمفدالعالىالبابأنلدينايتأكدالرسالةهذهضوءوعلى

بيلرباكطإلىوجهآخرفرمانيشرحهكماالموريسكية،المأساةحولوالموئقةالصحيحة

عرضهتمماكلعلىوشمولبإحاطةاطلعتالقدا:1572مارس9بتاريخالجزائر

الجهاثتلكإلىالهمايونىأسطولىإرس!السابقةنيتيوكانتالتفصيلسبيلعلى

اهئمامعلىالموقفهذاملويعبرألا)9(.3ومؤازرتهموجهكلمنالصسلمينلمعاونة

وعلىالأندلسيينالموريسكيينبملفالعليا،العثمانيةالسياسيةللسلطشديدوحرصبالغ

بالقيامفادرةيومئذالعثمانيةالدولةكانتإذامانشماءلأنولنا؟لهمالدعمتقديمعزمهم

مفتشيجلاديهممنالأندلسيينالموريسكيينلإنقاذالأندلسيالترابفيعسكريةبحملة

التحقيق؟دواوين

ببنالمواجهةرهاناتإدراكعليناوجب،والواقعيالمنطقيالشماؤلهذاعنللإجابة

نأإطلاقايمكنلاالتىالرهاناثوهي،والعثمانيةالاسبانيةالمتصارعثينالإمبراطوريئين

إذنفسها،الأندلسأرضعلىالعسكريةمواجهئهمالعئمانييننقلمبادرةأخذأحقيةتمنح

بتبنيأبداشممحلاايدينا،بينالتىوالحقائقوالمؤشراتوالدلانلالعلميةالدراساتكل

بالأسطولمنكرةهزيمةإلحاقإلىحتماستؤديوالتيالخطيرةالمجازفةهذهملو

ضوءوعلى.الأندلسأرضعلىوالمواجهةالم!ركةنقلتسنىلو،وجيشهالعئمانى

علىوسفراءدبلوماسيةوفودبإرس!السباسيةمساعيهتكئيفالعاليالبابتبنىذلك،

مديسيسديكاتربنالعرشعلىالوليةالملكةإلىخاصةرسانلحاملين،مستوىأعلى

العونوتقديممساعدتهملطلب،البندقيةدوجإلىثمعس!"،!شا(4س!ولص!4ش!ول48ح)83

بأراضىوالالتحاقممالكهمأراضياجئيازمهمةشمهيلخصمنالموريسكيين،لهؤلاء

)15(.العثمانيةالدولة

راجع)157،جوان27بتاريخفرمان)،هرقمدفتريمهمةلاستانبول،الزراءرناسةأرشيف)8(

أسفله.2رقمالوئيقة

المنشورة)،رقمالوثيئةراجع0157،افريل16بتاريخفرمان35،رقمدفتركطمهمة،نفسهالمصدر)ؤ(

أسفله.

،3رقمالوثيقةراجع1573،نوفمبر23بتاريخفرمان23،رقمدفترىمهمةةنفسهالمصدر)15(

!!ادقررقدالعئمانىالسلطانفإن،التفتيشلدواوينمحضرمناستمدتلمعلومةووفقا،أسفلهالمنشورة
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سيشغلالذكطباشا،عليكليجالجزائربيلرباىإلىتعليماتوجهت،أخرىجهةومن

وتوفيرالموريسكيينإلىالعسكرىالعونبتقديم،بقليلذلكبعدالدولةأميرالمنصب

لإيالتيالترابيالفضاءفىاستقرارهمبشمهيلوكذا،المقاومةفيأزرهموشدلهمالأسلحة

استقباكبحسنبالذاتالملفهذاعلىالعاليالبابشددوقد!وتونسالجزائر

وعلىالمحليةالإداريةالسلطاتقبلمنبهملحقتالتيالمظالمووقفالموريسكيين

إلىوجهالذىالفرمانإن.المظالمعديدإزاءهمارتكبواالذينالبدو،قبلالخصوصر،من

الذىالوضعهذاحولوبائسةحزينةصورةيقدمأ-573،1574سنةالجزائربيلرباكي

والمدجنون،والئغريونالأندلسيونالفقراءحالياقام":فيهجاءومماالشفقةبئير

أموالهمتركوابصمابأئهمعلماواحاطونا،العالىالبابإلىعنهممبعوثبإرسال

يملكونلافقراءوأصبحوالها،التابعةوالمناطقبالجزانرنزلوابإسبلأليا،و(رزاقهم

رعايامنكغيرهمعليهمالضرائببفرض،المناطقتلكوحكامقيادقاموقدشينا.

التىالأجوروحتىبلالمعشة،وعسرضيقمنيشنكونجعلهملذيالأمروهوالبلأد،

اموالهممنهماخذوافقدالبحارةوحتى،أيديهممنئؤخذكلألتعليها،يتحصالونكلألوا

هؤلاءتحصلالتيوأجورهمأموالهموأخذعليهميالتصسببهوفماوامتغهم.

أموالنؤخذلاوأنوالانقيادبالحيطةعليك،السلطانيللأمرونظرا؟عليهاالفقراء

التعرضأوبالتدخلشخصلأيتسمح.الىو"لااجورهمولاالفقراءهؤلاءو(متعة

الاقتدار،ح!إلىيصلواحتىالتكاليفجميعمنالفقراءاولنكامثالويضى،لأحوالهم

القوةمنبمقدارنمتعهملحينرعايئهموتئمالفوة،أسبالطمنهمواحدلكلوتوفر

تلكفىالمقررةوالرسومالحفوقمنهمتؤخذ،جيدةاحوالهمتص!هحوغدهاوالاقتدار.

بايالفقراءهؤلاءعلىيعتدىولاوجمرها،التكاليفتاديةفىالرعاياكسانر،الجهات

بينالشريفالأمرهذاوليبقالهمايونى،لأمرناوفقا،والقانونللشرعمغايرإجراء

)"(بدبك.!

محاكمخصصتهاالتي،الأماكنمنويخرهابطليطلةيومئذالاسبانيفعلكماباستانبول،واسعمكان

ملكبقملمإذا،لديهالسجناءالمسبحيينكلبحرقالسلطان!مددوفدالموربسكببن،بحرقحنفاللا6اللقنبش

...؟إليهوشمليمهمالموريسكيينضدالمظالمبوقفاسبانيا

تعكس501،ص6المصدرنفسكارلياك،لو!رسالةفيجاتوالتيالموئقة،غيرالمعلومةهذهاءن

بالأندلس.الموريسكيالمملفتجاهالعثمانيةللسلطاتالشديدالغليانحالة

المصدر.ننسدفترى،الممهمة)11(
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أخذهااستوجبالتيالئعليماثبعديدالجزائربيلرباكطإلىالموجهالفرمانهذايمدنا

:لاعتباربا

...رواتبهمعلىالاستيلاءولاالفقراءهؤلاءاصلاكمصادرةعدم-

الخاصة.شؤونهمفيبالندخلأحدلأىالسماحعدم-

الأداءاث.شمدبدمن،متتاليةسنواتثلاثخل!الفقراءهؤلاءإعفاءوجوب-

بتسديديطالبونويومئذالماديةحالتهملشمتقيم،والأمانالأمنمنحهماستوجبأنه-

المواطنينبقيةشانذلكفىشأنهم،والضرائبالأداءات

مخالفاأمراولبسعليهمالشريعةوتطبيقالبؤساءالموريسكيينبهؤلاءالضررعدم-

العثمانية.الدولةعنالصادرةالشريفةالأوامرطاعةاستوجببل،لذلك

علىالأولالمسؤوليعدوالذيالبيلربايبيديبقىالسلطانيالأمرهذافإنوأخيرا-

)؟1(.011..ئنفيذه

الموففحولأساسيةمعلوماتيةأهمبةاكتسىالذ!الفرمانهذامننستنتجماذا

الموريسكيين:ملفتجاهالعثماني

يدلماوهذاالعليا،والدينيةالسياسيةالعثمانيةللسلطاتضميريةاستفاقةهناكأن-

يملكونولاتماما،وعاجزونفقراءانهم11:مل!معينةومصطلحاتألفاظاسئعمالعلى

كلالبحارةمنهموافئكصودرتفقدرواتبهموحتى،الأندلسمنطردهمبعدشيئا

رواتبهمعلىولاممئلكاتهمعلىبالاستيلاءالقيامعدماستوجبوقد،وثرواتهمأملاكهم

.)16(

هؤلاءمعالتعاطفعمقيعكس،الملفبهذاالشديدوالاهتمامالاستفاقةهذهإن

ناالعثمانيةالسلطدفعالذىالأمروهو،الجميعمنوالحيفالظلملحقهمالذينالمظلومين

في،سنواتظثخائلالأداءاتبتسديد،الموريسكبينمطالبةعدمالبيلرباباتمنتطلب

امصدر.نفس،دفتريالمهمة)12(

المصدر.نفس،دفتريالمهمة)أ:ا(
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والأمانالأمنتوفيرعلىكثيراالعالىالبابالحوقد،الماديةأوضاعهمتحسينانتظار

)14(....بهمالضررإلحاقوعدمللموريسكيين

وحيث،تونسبإيالةالموريسكييناستقرارتجاهالعالىالباباتخذه،الموقفهذاونفس

قمناقدكناالتىالفرماناتوهي،الغرضلهذاتونسبيلربايالىالفرماناتعديدوجهت

العئمانيةالدولةأظهرتهاالتيالبالغةالأهميةمدىعلىيترجمماوهو)ي!ا(،سابقابنشرها

المساعىفإنهذاومع.الملفلهذاالمنهائىالطردوحثىعشرالسادسالقرنخص

وتونسالجزائرالئلاثالإيالاثعثمنةلتعزيزالعثمانيةللدولةوالعسكريةالسياسبة

الرؤيةهذهفىتدخلعشر،السادسالقرنمنالئانىالنصفخصوطرابلس

الفضاءكللاحتواءالاسبانيةللإمبراطوريةال!منبةالمشارلهعلمجابهةالأستراتبجية

خائللهواستعدتالأهميةبالغقراراالعئمانيةالدولةائخنتذلكضوءوعلى.المغاربى

الئىالحملةوهي1574،سنةرببعفيتونسعلىالبحريةالحملةبإعداد،كاملتينسنتين

عزمهاعلىدليلأقوىعدماوهو)؟أ(،جندي000.55ضمتسفينة025منتألفت

فتئماوالذىالمغاربيالشعباحتواءعدمعلىالعملوكذاأولاالموريسكيينلمساعدة

وبناءاسبانيةحامياتوتركيزوموانئهالترابيلفضائهالإسبانىالتدخلويلاتيتحمل

الزمنية.الفئرةهذهف!أيضاوحصونفلاع

فىوحياداإنصافاأكئربكونواأن،الملفبهذاالمهتمينالمؤرخينعلىاستوجبلقد

الغربيالمتوسطالأبيضللبحرالجبوسياسبةالوضعيةبالاعتبارآخذبن،الملفهذادراسة

أرضعلىعسكرياالعثمانيةالدولةئتدخلأناستحالةوخصوصايومئذالقائمةوالرهانات

مرجعياتهمعلىصارخاعتداءمنأصابهممماالموريسكيين،لإنقاذالدعملتقدبمإسبانيا،

...والحضاريةاللينية

ه.+

،سنواتعدةمنذبه،امدنىمخطوطلنصاللغويةالخصوصياثبعضالآنلنتناول

خصمنوالذىكاراسكو،رافائيلد.الموريسكيةبالدراساتالمهتمالفرنسيالمؤرخ

المصدر.نفس،دفتريالمهمة)"ا(

المصلر.نفس)15(لرلسات...

أ-5915(")955دفتريالمهمةضرءعلىوطربلسوئونسالجزلنرايالات.عثمنة:بح!داراجع)16(

6002.تونسا-9،918ص34،مح!الفمثمية،للدراساثالوسةالتار!خيةالمجلةفي
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مئابعةموضعكانتالتىالملفاثعنبحئا،الإسبانيةالأرشيفيةالمراكزمختلففىأبحاثه

الوئائقمنوافرعددعلىعثرفقدأ-058،0915الفترةفىالتفئبشدواوينمحاكممن

منها.البعضمنبنسخأمثنيوالتيالعربيةبالأحرفالمحررة

وهذا.التفئبشمحاكمملفاتأحدفيعليهاعثرالتيالنصوصأحدعندنتوقفسوف

تلكأنفيهشكلاومما.إلبهوجهتالئيالتهمولامحررهاسمولاهويةيكشفلاالنص

فييكفيماوهو،العربيةباللغةمحررةوثيقةعلىالعئورنثيجةلهوجهتقدالاتهامات

هذهص!علىلديهالعئورنتيجةلمحاكمتهالعقوباتأقسىلتسليطالتفتيشمحاكمنظر

ونشرمنهجيةبدراسةقامالذيكاردياكلويوالمؤرخ.العربيةباللغةالمحررةالوثيقة

2914164-هالجدليةالمواجهة:والمسيحيونالمورشمكيون:الهامالمرجعىكتابه

الخطبحقتمل!،التفتيشدواوينمحاكمأنكيفشارحاالجدليةهذهطبيعةدرس)17(،

وراءوالاحئماءالاختفاءسو!ذلكئجاهللموريسكيينيبقولم6والحوارللشمامحالمقابل

واسعارواجاعرفثوالتيوهرانمفتىأصدرهاالتىالفتوىأنكما)18(."قناعاتهم

إلىيلجؤونوجعلتهملتطببقدينياالموريسكيينحررتقدبها،الموريسكيونوالتزم

هذائعميميفسرماوهووالاختفاء،التقنيةأسلوبملتزمينسراالدينيةطقوسهمممارسة

الخفية"المسالكخلرمنبدبنهمالمتينتعلقهمعلىللحفاظالأمامإلىوالهروبالأسلوب

سوربعضبهاالعربيةبالأحرفحررتصغيرةورقةعلىولوالعثورفإنوعليه)فىا(،

للموريسكيينروحيكملجا،التفتيشمحاكمتراهاكانت،النبويةالأحاديثأوالقرآن

حوكمالذىالسببعلىبالتاليوالتعرضالمحاكمأماميمثلوالأنسبباوتعتبرها،اليائسبن

العقوباتأشنعوإنزالالملاحقةإلىئلقائياسيخضعونهموالذكطالموريسكيونأجلهمن

وخمسسوطمائتىموريسكيبضربحكمبإصدارالتفتيشدواوبنمحاكمتقمألم،بحقهم

كتبعلىبيئهفيالعثوربسببكلهوهذاالاسبانيةالبواخرظهرعلىكجدافسنوات

ح!34!أاا!س!الأهول21.83غ41لا08ول.ه؟ولا)س!!لأ08ولء4ا!35ول4!لأ08ول،2!!ط5ول!ول1(1-)

ل!ا!ولص!59913.

.77ص،ننسهالمصلر(ا)"

.97ص،ننسهالمصدر(91)
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بممارساثالمحاكموإبلاغالوشابةعدمفإنللإسبانوبالنسبة؟)02(العربيةباللغةمحررة

شديدا.عقاباعليهيعافبأمرهو،الإسلامىلدينهمللموربسكيبن

والبلنسية+والقشتاليةوالبربرية"العربيةاستعملواقدالجددوالمسيحيونفالموريسكيون

فنسانالمؤرخلدراسةووفقا.اللغةاستعماليحددالذيهوالجغرافىالفضاءوأن)21(

اللغةباسئعماك1586(سنة)حوالىمحتفظينمازالواوالغرناطبينالبلنسيينفإنبرنار

الباحثينمختلفمنحقاتحتاجالبحثيةالاشكالبةهذهأنشكولا)27(،العربية

نوليهاأنشمتحقالتيالإشكالياثوهى،وبحوثهمدراساتهمفىبهاالاهنمام،والمؤرخين

ملفاتضمنواكئشفتالموريسكيونحررهاالتيالجديدةالنصوصضوءعلىالاهتمام

آخرفىننشرهمااللذانالجديداننصانايندرجالسياقهذاوفي.التفتبشمحاكممحاضر

الدراسة.هذه

بعضأولهماوبحتوي)23(أيدينابيناللذينالجديدينالنصينهذينمننستنتجماذا

وجهتالنصروفي،رمضانشهرآخرفىللصلاةالشرفيةالأهميةحولالرسولأحاديث

ندركفإننا،أخرىجهةومنعليها.باجوبتهمتبوعةذلك،حولللرسولعديدةأسنلة

فىاستيعابهمنللموريسكيونأمكنساميا،بعداالعربىللخطمنحقدالقرآنأن"كيف

)24(.الكبير+الثقافىتراثهمعلىللحفاظللعملالخفاء،

يسعونالتفتبش،دواوينقبلمنالملاحقينالموريسكيينهؤلاءأنكبفإذنلنايتبين

وممارسةدينهمومعالحضاركطمحيطهممعالئابتةالروابطعلىللمحافظة،بيأس

ثطيىحولالثالثالمؤتمرأعمالفيالاندلسيين"الموربسكيينتاريخشالبحثومسئقبلواقع)5+آ

انزض!و،المؤسسةمنشورات37-05،ص2914-9016،الإسد!ةللشعانرا7ل!لسيين1المورشمكين

.(199

صالمصدر،نفسنط!ون...فيالنمبمي،الجلبلعبدد.نعربب،الموربسكببن"لغةبرنار،فنسان)21أ

وجودعلىيعدولمانهالدراسةهذهفيالباحثلمحوقد1991.زغوان،المؤسسةمنشورات)،)70)-ه

ببلنسبة.!لأ5،3ءول+جنوببمنطقةالموريسكيوناستعمليابربريةلهجة

ننسه.المصدر)لميز(

اسفله.الوئيقةنصراجع)درأ

الألخميالية-الموريسكية"،النصوصفيمقثسيلرمزكتعبيرالعربي+الخط:جميعبننجيبد.)4؟(

كتابنا:ايضاراجع25-03،صالمصدر،نفستط!...فيالتميمى،الجلبلجمدتعريب

.والآدابوالخطالعربيةباللغةالمتعلقةالبحوثالمصدر،نلسالببليوشافيا...
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وأالرسولاحاديثعنالعربيةبالأحرفمحررةجدا،عاديةوئيقةأيوان،تقاليدهم

بهويتهملارتباطهمجداقويةكعلامةاعتبرتقد،اللهاسمذكربهاأوالقرآرمنسورة

جوارهمشمكن،بالغةوطمأنينةروحيبارتياحدومايمدهمكانالذىالأمروهو،الدينية

؟هذانصناامدنابماذا.وأفئدت!

خطوهوالأمبين،أشباهمنالعوامأحدقبلمنشكولاحررقدالمستعملالخطإن-

ئماما.القراءةصعبوهوأحرفهببنتنسيقلاإذجدا،سيئمغربى

والنحويةاللغويةبالأخطاءمليءوهوفقط،واحدةصفحةذاالأولالنصإن-

قائمةومقابلهاالأخطاءقائمةوهذه)23(خطاعشرينبحدودعددناهاوفدوالصرفية

:التصحيحات

الخطا

صل

وهيا

وعلي

تافقال

لمن

عنة

وكيفا

ألانجكي

ذه!ث

ناالمز

أصل

ومكابذ

حمالةعل

باالصو

صلى

هىو

علىو

ففالت

منلا

عنها

وكبف

أبكىألا

ذهبا

الميزان

أصلي

مكاييل

حضلةعلى

للدراسكالعالمهةاللجنةنظمتهاالتىالممشيرةللمائدةجدا،الهامةالأولالمؤتمرأعمالراجع)25(

!شاهي،لأسنطراداتوعالملزاوج:اكخميالو-الموريعمكىاكيحولالأندلسبة،الموريممكية

8691.،تونس،للتوثيقالأعلىالمعهدمنشورك
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اءحؤحو
الليلاليل

منيعامنغ

اوحرزوحرز

تلالك

حبيبهحبيدث

كثيرااكثز

للأغلبيةجداالهزيلاللغوىالمستوىعلىتترجم،اعلاهالمسجلةالأخطاءهذهإن-

27أنعلىدلثقدالإحصائياتأن،الظاهرةهذهيؤكدوالذي)26(للموريسكيينالساحقة

)27(.تماماالجهلةمنكانواالنساءوعمومالرجالمن5/ه

عنيختلفلافهو5،رقمتحتأمدناهالمنشورةالوئيقةوهوالثانىللنصبالنسبةأما

خطأ27أخرىجهةمنفيهأحصبناوقدوضوحا،أكئركئابتهكانثوإنالأولالنص

التالى:الجدولفىنوردها

الخطا

للصلحين

خائف

عل

شهيذ

أدا

إكزقالا

إلاالظلفدت

اصثخ!ث

بنحق

الأرحم

الصواب

للصالحين

خائفا

على

شهيدا

أدى

51إكرلا

إلىالطلضات

أصحاب

بالحق

الأرحام

!مصدر.نلسوافع...6التميصيالجليلعبد)26(

المصر.نفس...ايدلي:كنابفيخطابايبالزا،ديميكانييلؤ()7
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ذلكمالكمذ

شهدشهيد

فانفاقانغ

حديناحلبلث

اتبعالتتع

أوحيأحي

احذاووحذ

الملاطكةالملئكة

علىعل

أخفيهاأخفها

هبذإذهبااذإذ

مغاضبااضئامغ

سبحانكسبحنذ

تؤفكونفأنىتوفكونفأن

مثواكممئوكم

البارئءالبر

آيةوالثلائينالسبعآيةوثلاثينالسبعة

الأخيرالربعفيزمنياللموريسكيينالبائساللغويالانحدارهذانحديدبإمكانناإنه-

دواوينمحاكمأنكيفيترجمماوهو،النهائيالطردوحتىعشرالسادسالقرنمن

منالعربيةاللغةاستعمالمنبحرمانهمالموريسكيينمحاربةفىتمامانجحتقدالتفتيش

والتىالجمبلةلغتهماستعم!منبحرمانهمالبؤساءهؤلاءعلىالحصارتشديدخص

أثناءواليهودالعربوالمبدعونوالأطباءوالفلاطسفةوالمفكرينالكتابآلافاستعملها

.قرونثمانيةطوالالأندلسيةالحضارةمسيرة

الموريسكيينعلىأضاعقدالتفتبش،محاكمقبلمنالآخرورفضالئسامحعدمأن-

اسئعمالإلىبالأغلبيةدفعماوهو،أجدادهمللغةالسليمالاستعمالالأندلسفيبقواالذين

الأدبيةالنصوصروأن،اليوميةحياتهمفيالقشتاليةاللغةالأخصوعلىالمختلفةاللهجات

عنبقوةئعبرالحقيقةفيهيالعربيةبالأحرفوالمكتوبةالقشتاليةباللغةالمحررةالقليلة
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التيالأقليةلهاتهالوطنبةالحياةمنالاقصاءمدىعنئرجمالذيالدينيالصوثهذا

)28(."بالأندلسالعرببة-الإسلاميةالحضارةإشعاعوريثةكانت

اللغوىالمستوىعنتترجموهي،النصهذالدراسةالمباشرةالنتائجبعضهيتلك

بالأندلس.بقيالذىالموريسكيللشعبالبائس

التميمىالجليلجمدد.ا.

،+ء+

رفماالوثيفة

0157أفريل779/16القعدةذى15؟77ص9،رقمالمهمةدفتر

باشا:علىالجزائرأمراءأميرإلىأمر

الأمنمنقريبةأصبحتالولايةأن،العاليالمقامإلىالمرسلةرسالتكفىذكرت

حالباتعيشالرعيةوأنذلك،إلىالمحتاجةالمواقعوصيانةتعميرجرىوأنه،والآمان

منالقريبةالولاياتوهاجمواكبيرةجماعاتنظمواالأعداء،طوائفوأن،جيدةحياة

وقدللأعداء،الأندلسأهاليثصدىذلكقياممنذولكنعليها.واستولواونهبوهااسبانيا،

الله.بعونوانتصرواعليهمبالهجومالأندلسأهالىوقام،شملهموتشتترؤساؤهمانهزم

كفاحهم.فيومساعدتهملهمالعونيدلمدوالذخائرالعساكرالجانبهذامنلهموأرسلت

بينعليهاالغاراتوشنوالهم،المجاورةالولاياتمهاجمةعنيتوقفوالمالأعداءولكن

لقد.التفصيلسبيلعلىعرضهتمماكلعلىوشمولبإحاطةاطلعتوقدوآخر.حبن

كلمنالمسلمينلمعاونةالجهاتتلكإلىالهمايونياسطولىإرسالسابقا،نيتىكانت

بنقضالمحروسةممالكيقربالواقعةفبرصبجزيرةكفرةقياملكن.ومؤازرتهموجه

سيدتربةلزيارةيتوجهونالذين،الحراماللهببتحجاجعلىوتعديهموتعرضهمالعهد،

وعلوتعالىاللهوبعونالتجار،طائفةسائرعلىوكذا،والسلامالصلاةأفضلعليهالأنام

صحابتهوسائرالموجوداتومفخرةالكائناتسروبركاتبمعجزاتوبالتوسلعنايته

فت!ثنيتىوكانت.أرواحهممنالعزماستمدنا،أجمعينعليهمتعالىاللهرضوانالكرام

المصدر.نفس...الأدبفى70)-22)،صالموريسكيين"عنداللغاتثعلدكونتزكط،رينولد)هـكض(
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ذلكفيويسربسهولةعليهاوالاسنبلاءفتحهاتموقدعليها.والسبطرةالجزيرةنلك

ويذهب،الشريفالشرعشعائريؤدون،السابقفيكانواكماالمسلمونوأصبح.الربيع

مجديوثباتدولتيلدوامبالدعاءيلهجوق،سالمينآمنينويعودونوالتجارالزوار

.الجهاتتلكإلىالعساكرإرسالتاخرالأسبابولهذهورفعتي،

ممكنا،ذلككانكلماالنخائرأوالعساكربإرسالجانبكمنتقومأنآمركوعليه

شرحناهاالئىوبالطريقةأمرناوصولوعندومؤازرئهم.هناكالمسلمينلمعاونة

يئيسربما،المذكورينللمسلمبنوالمؤازرةوالدعمالمساعدةقدم،البابهذافيوالمدونة

الحذردرجاتأتمعلىوكنالكافر.العدوإزاءمطلقاالغفلةتجوزلاوحيث،لديك

واصدقالإقدامأنواعإظهارويجب،المهمةالدولةوأمورالدينميدانوفي،والبصيرة

الجانب.هذافيتتوففولاوأحوالهاالجهاتتلكأوضاعبكلوأعلمنا،الامتحان

رفم2وثيقة

1571جوان/97927صفر3؟12ص15،المهمةدفتر

أهلأحوالعنومعلوماتالإسبانيللأسطولللتصديالأسطولتجهيز:الموضوع

الأندلس:

فيهاوأخبرتمالعاليالبابإلىرسالةوجهتملقد:باشابرتوإلىالشربفحكمناهذا

بينماواسئقرت)20؟ه!طما(غربوزجزيرةإلىسفنكموصلت،محرمشهرفىأنه

المجدفينعلىوتحصلتمللإبحار،اللازمةالمؤونةوأخذالسفنلتجهيزأيامسبعةأوسئة

الجزائر،ايالةبابلربايعلى،فدمالمنكور،الشهرمنالثانياليومفيكاط!3!كل!(.)8

وإحدىفادرغهنوعمنواحدةوسفينة!34!،ولح!كاأ)باشتردهنوعمنسفن6بستة

مراد،الحاجإستانبولإلىوجهتموقد.الجزيرةهذهفىبكموالتقىقاليته،)11(عشر

جعفرالغربطرابلسواليبكمالئحقكماالمذكور.الأسطولمنبسفينتينمصاحبا

اليومفيالأسطولخرجوقدفالبوطه.نوعمنوأخرىقادرغهنوعمنسفبنة:بمركبين

الجزرعلىيغيرأصبحالذيالعدواسطولمعرفةتمكماأغربوز.ميناءمنالتاسع

هموماالأندلسمسلمىأخبارحولعلى،قليجرسالةوصلتنابالمئوسط..وقدوالسواحل

ذلكورغم.للقئالوالنفيسالنفسيبذلونأنهموكيفالكفار،ضدوجدالمقائلةمنعليه
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ونجلة،واضحةفهرحالةفيوأصبحواالعدو،هذالمحاربةالكافبةالطاقةلثيهمفلبس

تونسأهاليبأنإنجيارناتمكمااسبانيا.ضدحربهمفىللاستمرارالحربيةالذخيرة

نأمركمولذلكالكفار.هجوممنعليهمخوفولا،والأمانالأمنغابةفيوالجزانر

الضررإلحاقينويانهخاصة،بسفنهالهزيمةوإلحاقاللعيناسبانياسلطانسفنبمتابعة

للتصدك!يلزمماوإعدادبالحبطةنامركولذلكوالجزائربة.الئونسيةبالسواحلوالخسارة

المهمة.هذهلأداءوشهامنكشجاعتكمنئقةعلىونحن.الأسبانخطةوإفشاللذلك

وإنزيل،للعدوالتابعةوالسواحلالجزرعلىالإغارةعلىوالعملالجيشبترتيبوعليك

التونسيةالسواحلعلىبالهجوماسبانياقصدنبةمنوالتحققبها،والضررالخسارة

وعليكلنا.الصحيحةالأخباروإرسالذلك،منلمنعهمالمجهودوبنلوالجزائرية

أولأ)قادرغة(السفنبإرسالتحصلالمعاونةهلوالإقرارباشاعليمليجمعبالتنسيق

معه،الائفاقوحسنعليمعبالتنسيقنامركمولذا؟مساعدثهيمكنأخرىطرقبأي

البابوإعلامالصحيحةالأخباربئتبععليكمبلالعدو،أحوالعنالأخبارقطعوعدم

..الدوامعلىالعالي

رفم3الوثيقة

1573نوفمبر819/23رجب28؟913ص23،المهمةدفئر

ضيقمنيشتكونالجزائر،إلىوصلواالنينالمدجنونالأندلسأهل:الموضوع

عليهمالدولةرجلىونعدىالمعبشة

الأندلسيونالفقراءحالياقام:الجزائرالالةبايلربايإلىالشريفحكمناهذا

بعدمابأنهمعلماوأحاطونا،العاليالبابإلىعنهممبعوثبإرسال،والمدجنونوالئغربون

لافقراءوأصبحوالها،التابعةوالمناطقبالجزائرنزلواباسبانيا،وأرزافهمأموالهمتركوا

رعايامنكغيرهمعليهمالضرائببفرض،المناطقتلكوحكامقيادقاموقدشيئا.يملكون

التيالأجوروحنىبلالمعبشة،وعسرضيقمنيشتكونجعلهمالذيالأمروهوالبلارر،

أموالهممنهمأخذوافقدالبحارةوحتى،ايديهممنتؤخذكانتعليها،يتحصلونكانوا

الفقراءهؤلاءتحصلالتيوأجورهمأموالهموأخذعليهمالنعديسببهوفماوأمثعتهم.

هؤلاءوأمتعةأموالتؤخذلاوأنوالانقيادبالحيطةعليكالسلطانى،للأمرونظرا؟عليها

..أجورهملاوالفقراء
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منالفقراءأولئكأمثالويعفى،لأحوالهمالتعرضأوبالتدخلشخصلأكيشممحلا

القوةأسبابمنهمواحدلكلوتوفرالاقتدار،حالإلىيصلواحتىالتكاليفجميع

أحوالهمتصبحوعندما.والاقتدارالقوةمنبمقدارتمتعهملحينرعايتهموتتموالاستقرار،

تاديةفيالرعاياكسائر،الجهاتتلكفىالمقررةوالرسومالحقوقمنهمتؤخذ،جيدة

،والقانونللشرعمغايرإجراءبأيالفقراءهؤلاءعلىيعتدىولاوغيرها،التكاليف

يديك.بينالشريفالأمرهذاليبقذلكوبعدالهمايونى،وأمرنا

****

رقم4الوئيقة

رمضانشهروداعفيفضل

بنتهعلىدخلأنهوسلمعليهاللهصلاللهرسولعنروىالزحيم،الرحماناللهبسم

اللهصلىفقاليسكتهاعنهاللهرضي)كذا(وعليتبكي)كذا(وهباعنهااللهرضيفاطمة

عليهاللهصلىاللهرسولياشيءلمنفاطمة)كذا(تافقالفاطمةياتبكينلماوسلمعليه

علبهاللهصذفالثمشيءغيرمنأحديحزنأوشيءغبرمنأحديبكىوهلوسلم

حرمتوقدألابكيوكيفاعنةاللهرضيفاطمةفقالتفاطمةملودنيافينشاماوسلم

وسبحتوكئرتهللثلو)كذا(عنةاللهرضىفاطمةقالتثمرمضانمنالوداعصلاة

بلغماكلهعمزكوستحثوكئرتهئلتلووسفمعليهاللهصقىفقالثوابهالىأيكون

صلىفقال3ثوابهاليأيكونبصدقاتتصتفتلوفقالت.الوداعليلةمنالركعتينتلك

المزابفىافضلفهيثوابهابلغما)كذا(ذهلثأحبجبلبوزنتصدقتلووسلمعليهالله

)كذا(أصلكيفاللهرسولباعنهاللهرضى)كذا(عليفقالثوائاأحبجبلمن)كذا(

منعندكماوحضروثيابكبيتكطهر)كذا(عل!ياوسلمعليهاللهصلىفقدالزكعئين

)كذا(ومكايذجبريلعلىوصلمراتعشراللهسبحانوقلمحرابكإلىقمئمالطيب

الأنبياجميعوعل)كذا(وحؤآدم)كذا(وعلالعرش)كذا(حماك)كذا(وعلاسرافيلو

فيوادخلمراثعشرالزجيمالشيطانمنبالتهاعوذوتقولمزاثعشرمنهمواحدلكل

يايهاوقلاللهالحمدوأقراأولهمنأفضلوآخرهآخرهاو)كذا(اليلأولشئتاعنالصتلاة

برقيأعوذوقلالفلقبرباعوذوقلأحداللههووقلاللهنصرجاءوإذاالكافرون

طويلةسجدةتسجدالسكلوبعدوشملموئئشقدركعةكلفيمزاتسبعواحدةكل،الناس



القهمرقبتىلكوخضعثوجهىلكسجد:الزحيمالرحماناللهبسمسجودكفيتقول

شهرياالسلاموعلبكأفطرتوبرزفكصمتلكاللهم،ضعفيوارحمصوميتقبر

فيك)كذا(تللمن)كذا(وحرز)كذا(منغحصئاكنتبركتكأعظمكانمارمضان

وأكثزبركتذأعظغكانمارمضانشهرياالسلامفعليكالرحمانفيذوعتذالقرآن

وعئاعنكاللهرضيأبذافيكيقوملاقائيممنوكم(بذايصوفكلاصانيممنفكمخيراتك

والأمواتمنهمالأحياءوالضومناثوالمؤمنينوالمسلماتالمسلصينجصبع)كذا(وعل

تسليماوسفنموصحبهآلهوعلى)كذا(وحبيلثاكوانسيدمحغدسيدناعلىاللهوصل

الدين.يومإلى)كذا(كئيرا

ءكأ**

رفم5الوئبفة

عليهاللهصلىاللهرسولعنروىالعالمينرلتلئهوالحمدالرحيمالرحماناللهبسم

بعثنىفوالذ!يللسمهاءئغلموهولاللصلحينوعبموهالدعاءهذاتعلموا:قالأنه،وسلم

اللهفإنزماب،فيأوشهرفىأوسنهفيأحذالدعاءبهذادعاماونذيرا،بشيرابالحق

اللهرسولياقلنا.سرقوإنقالشرق،وإناللهرسولياقلناحسالإ.بغيرالجتةيدخله

منبهدعاماوننيرابشيرابالحقبعئنىوالذيالسلامعليهقالزنا.وإنفالزنا،وإن

مناللهأمنهإلا،خائفكانمنبهدعاولا،وسقاهاللهأطعمهإلا،والعطشالجوعأصابه

عنلوقفيجرىنهرعلى،خالصةبنيةرجلبهدعاولاالقهأكساهإلاغزياناأوخوفه

وإنموضبإ،منلانتقلبربذ،الذكطالطريقوبينببنهحالجبلإ،علىبهدعاولا،جريه

ببنوجعلهكنبهومنشام،لاالنيبعبنهإلبهاللهوبنظزعنه،لنهفزجمظلونم،بهدعا

جبلىملودينعليهكانولودينكذعنهتوقىقدفإنه،القيامةيومشهيذلهكانأكقانه،

القرآنتهليلأهلمنوجعلنابهاللهنفعناالمباركالتهليلهووهذاعنهاللهاداإلآتهامة

لااللهالزحيم،الزحمانهوإلآإلةلاواحذ،إلةوإلفكئم6الزحيمالرحمناللهبسم،العظيم

يشفعالذيذامنوالأرضالشمواتفىمالهنوثمولاسنةتخذهلاالقيومالحيهوإلاإلة

شاء،بماألآعلمهمنبشيءيحيطونولاخلقهنموماأيديهمبينمايعلم،بإذنهإلأعنده

الدينفيإكزقالاالعظبم،العليوهوحفظهمالؤودهولاوايارضالسماوا!كرس!ةوسمع

لاالوثقىبالغزوةاسلمسكفعدبالثهويؤمنبالطغوبيكفزفمنالغبرمنالزشذئبننقد

والذينالنورإلاالطئمثمنيخرخهمآمنواالنينوليىاللهعليثم،سميغواللهلهاانفصتام
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فبهاهنمالتاراصنححثأولئكالطلضتإلىالنورمنبخرجونهمالطاغوتأولياؤهنمكفروا

يديهبينلمامصدفابالحقالكتابعليذنزذالقيؤمالحيهوإلأإلةلااللهالم،.خالدون

شديذعذالثلهمكفرواالذبنالم!الفرقانوانزلللناسهذقبلمنوالانجبلالتورةوانزل

الذكيهوالشماءفيولاالأرضفىشيءعليهبخفىلااللهإدقانئقامذوعزيزوالله

هوإلآإلهلا(نهاللهشايذالحكيئمالعزيزهوإلآإلهلايشاءكيفالأزحمفييصوزكنم

إلآإتةلاالله،الحكيمالعزيزإلآإلةلابالقسطقائنمالعفموؤلواوالملائكةالحكيئم،العزبز

إلهلارتكماللهلئنمذاحثبلثاللهمنأصئدقومنفلهرلنالآالقدامةلوتمإلىليجمعتكنمهو

لاريكمنإليذأحىماالتئغ،وكيلشيءكلعلوهوفاعئذوهشيءكلخالقهوإلآ

يحييهوإلآإلةلاوالأرضيى،الشماواتمفكلهاتذ!يالفشركينغنواغرض!هوإلأإلة

عقاهؤ.سئبحئةإلآإتةلاوحذاتفاليغئذإلآأمرواوماوزسوله،بالثهفأمئوويميلت

العظييم.العزلئيىرفيوهوئوكللثعلد4هوإلآإتةلااللهحشبى!فىئولؤافإتئدننركون،

(نزذإتمافاغلضواالضسلمينمنوأناإسزائيذبئوبهآمن!تالذيهوإلآإتةلآأنهآمنلتقال

وإل!هلوكف!ثعل!ههؤإلآإتةلاربىهوفلفسلمونأنئنمفهلهؤ،إلأإتةلاوأناللهبجفم

هو،إلآإن!لااتهانذرواأنعباد؟منيشاركمنعلأمزهمنبالزوعالمننفةيتزلمنافي

واناالخسنىالأسماءلههوإلآإتةلااللهواخفىالسزيعتغفإتهبالقوليئجقزوإنفات!ن

إنلثتلمكزيالصلواةوأقمفأغئئونىأناإلآإلهلا،اللهأنااتنىيوخىلمافاستمعاخترتك

كذوسيغهوأ!إلهلاالذىاللهإلفئغإئماشنغا،بمانفسكذيئخزا(خقهاأكاذآلد4الساعة

وذافاعبدولبأناإلاإتةلاأنهاليهيوحىإلارسولمنقبلكمنأزسلباوماعفما،شيء

سئنخنذأنتإلاإلهلاانالظلمتفىفنادىعليهنقدرلنأنفظناضئاضغذاهبااذالنون

الذياللهالعظيمالعرشربهوإلاإتة،لاالحقالميكاللهفئعقى،الظالمينمنكنحتإني

والآخرةالأولىفيالحمذتةهوإلاإلةلاالذياللهوهوالكريمالعرشربهوإلآإلةلا

وجهةإلاهالكشيءكذهوإلأإلهلاآخزإلفااللهمعنذغولاترجعونوإليهالحكئموله

اللهغيرخالقمنهلعلبكماللهنعمدتاذكرواالئاشبأيهاتزنجعون،وإليهالحكئمله

إلآإتةلالهمقيلإذاكانواإنهمتوفكون.فانهوإلآإلهلاوالأرضالشماءمنيرزقكم

وقبلالذنبغافزتصرفونفأنىهو،إلأإلهلاالملذلهرتكماللهذلكميسدكبرونالله

شيءكلخالقرتكماللهذلئمالمصيراليههوإلاإتهلا،الطولذيالعقابشديذالتول!

برلثهالحمدالدبنلهمخلصينفادعوههوإلآإتةلاالحيهوثوفكونفأنىهوإلآإلهلا

ويميثئحييهوإلاإلهلا،موقنينكنئمإنبينهماوماوالأرضالسماواترقيالعالمين
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واللهوالمومنلتوللمومنبنلذنبكواستغفرهوإلاإنةلاأنهأعلمالأولينآبائكموربرتكم

الزحيمالرحمانهووالشهادةالغيبعالئمهوإلاإلهلاالذيال!هوومثوكممتقتبكميعلم

المتكترالجتازالعزبزالمهيمنالمؤمنالشلامالتذوسالملكهوإلآإلةلاالذياللههو

فيمالهيستحالحسنىالأسماءلهالمصورالبرءالخالقاللههويشركونعمااللهسبحانه

رقيالمومنونففيتوكلاللهوعلىهوإلأإلهلااللهالحكبمالعزيزوهووالأرضالشماوات

العزيزالقرآنمنآيةوثلائبنالسبعةتضتوكيلافاتخذةهوإلآإلهلاوالمغربالمشرق

وعونبما.اللهبحفب
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فرنسافيالحجري

تشركو-سارنلىكليليا.د

نهابوليالشرقيالجامعيالمعهد

الموريسكية-للدراساتالئالثالعالمىالمؤتمرفىللمشاركةأدعىأنليلشرفإنه

بنقاسمبنأحمدالموريسكىالكاتبشخصيةمعكمأئيرأنيسعدنيفإنهوعليه،الأندلسية

الذكطعملهعنلأتحدث)1(،حم!-أ+م()*-أثهـهـ/الأندلسيالحجريالشيخ

كلعىالأشهرالسيفوهوالكافرينألفومعىالدينناصركئال!وهومخطوطامازال

ويتعلق)3(بفرنساوإقامتهوصولهفيهيصفالذيالقسمالخصوصوعلى)2(كفرمن

الإسلامعنوالدفاعيةالتبريريةالتقديراتمنمجموعةيضمبببليوغرافي،بعملالأمر

الأقصىبالمغربواسئقرالأندلسمنهربموريسكيوألفها،المسيحيبالدينمقارنة

-)1578الذهبىالمنصورأحمدالسعديالسلطانلحسابالأمربادئاشتغلحيث
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الئالثفيليبأمرالأخير،هذاحكمأ-1627(.وخائل)306زيدانمولاكطلابنهثم3016(

العددأنإلىونظراأم(.906أهـ/)180الأندلسمنالمسلمينكلبطردإسبانياملك

المعاملةسوءمناشتكواقد،الأقصىالمغربإلىالملتجئبنالموريسكيينمنالأكبر

إرسالالملكقررالمسيحبين،قبلمنسفرهمخلرلهاتعرضواالتيالعديدةوالمضايقات

نفسهأعضائها.وللغرضأحدالحجرىكانوحيث،رسميوفدإلىسلمتاحتجاجمذكرة

معمدةيعملبقيالأقصىالمغربإلىرجوعهولدىوهولندا.فرنساإلىالحجريتحول

بعضمكثرجوعهولدى،الحجفريضةليؤديالشرقإلىتحولثمالسعديينالسلاطين

بمصر.الوقت

الممتازةالشخصيةبهذهكثيرامهتمةإننىأولهما:لسببينالموضوعهذااخترثوقد

المجهولةالزمنيةالفترةبهذهالتعريففىكبيرةمساهمةساهمتقدتالبفهابفضلوالتي

بتونسارئبطتالشخصيةهذهحياةأنفهوالثانيالسبباما.الأندلستاريخعننسبيا

بأفرادمصحوباالحجمنرجوعهأثناء)4(أم637اهـ/470سنةخصوصلهاالتى

شكلاومما)5(معهكانخوجةمحمدابنهأنعلمناإذامنها،بجزءالأقلعلىأوعائلته

منانتهىحيثحياتهسنيأواخرفيزمنبةفترةفيهاعاشالتيالمدينةهذهفيأنهفيه

المصريةالكئبدارفىمنهنسخةتوجدوحبثالدينناصركئابمخطوطتهئحرير

إقامئهعننعلمهالذيالتاريخوهو)6(،1641أكتوبر5101/25رجب02بتاريخ

مرادالمحاسنأبوبالداياتصلتونسوفىله.أثركلذلكبعدنفقدوحيثبتون!مر

بالموريسكيالتقىكما)7(بإعجابوإنجازاتهحياتهعنتحدثحبث0164(-)1638

المالكيالأندلسيالموربسكىالجعفرىالحسنيالشربفمحمدبنالرفيععبدبنمحمد

سنةالأندلسمغادرةعلىأجبرأندلسيفقيهوهوم1642اهـ/520سنةالمتوفى

فيالنبويةالألواركتابمؤلفالأخيرهذاوكان)8(عائلتهمعبتونسواستقر9016

.ب)6)الورقةالمصدر،نلس)4(
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ولأأء!،ء3ء4،113!ول9،كل!،!كةلصيمءء!ل!مه+5هف!!ممه!يمهممر

هـاكلهغلهصهيمولولك!هس!3كه84!4.

)ب.اأورقةاللق،ناصركتابقارنء4شا!ء4ءول!11.3*9594.11.!.72)6(

77.صالمصدر،ننس)كلأس!+"ول(هارفيقارن)7(

أيضا:راجعب،13ورتة،ابدينناصركتاب)8(
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النهائيوطردهمالموريسكيينعيشظروفحولشهادةلنايقدموالذيالبريةخيرأبى

)9(.الأندلسمن

حررهاالأسلحةعنمخطوطةصاحب،غانمإبراهيمبالموربسكىمؤلفناالتقىكما

الحجريحررهاوقد)15(.العربيةإلىنقلهاالأخيرهذاإليهطلبوقد،الإسبانيةباللغة

الحجرىوحسب".بالمدافعالتهسبيلثىللمجاهدينوالمنالعالعز*كتاب:عنوانئحت

تمكنوبفضلهاالعرببةباللغةالأسلحةفنعننوعهامنالأولىتعدالترجمةهذهفان

)11(الأخرىالنار"فوهات"وفىوالبارودالمدافعاستعمالعندإتقانهمنالتونسيون

الحجرفيمنهطلبالذىالحنفيأحمدالسيدبتونسالئركجامعوإماممفئيفإنوبالفعل

فىعثرتفقدالحظولحسن،للمسلمينجداومفيدةهامةبأنهاذكرقد،المخطوطةيقرأأن

.وقدعليه(شتغلبدأتوحيثالدينناصركتابمخطوطةعلىالمصربةالكتبدار

مصورةبنسخةمصحوبةفصولخمسةمنمقدمةمعالأبطالبةإلىالنصترجمةنشرت

التىبالسنواتيئعلقمالكلالمنشورةللفصولالقارئلأحبلوإني.المخطوطلصفحات

رحيلهثمبمراكشوإقامتهالأقصىالمغربإلىالتجائهثم)12(بالأندلسمؤلفنافضاها

وهولندا.فرنساإلى

فقدبفرنسا.إفامتهثموصولهتناولتالتيللفصولموجزاملخصاهناأقدموسوف

منيوماثلاثينبعدك!ء+()!7هافرفىوأرسى0161/9101سنةآسفىمنسافر

عليهئعرفبمسيحىالتقىحبث)ولس!ولهول(روانإلىتحولذلكوبعد)13(.الإبحار

الذيجانكارجاكيكونأنويمكن)!3!ول"(كارثالسيدباسمالأقصىبالمغربسابقا

لث!هول!.11،!!طلأ!لأ346!*ه+!3لمالا4لأآهولولاء4لها6!اول!أوله)لا!ع!4ول!ول34"أ

!ح!ا!8وللها+كههول!8ول8+ماكه"لاولا!4كاولكلءلى!كا!كع!نمهءا!4!نعما؟أأس11*

ول+ولكاز،9،7591".602-502.

كأأ،التونسيةالجامعةحوليات:في+تونسإلىالأخيرةالأندلسيةالهجرة+وئانقالتركيالمجيدجمد)9(

6-25..رص679)،سنة

صرا،659،الرباط7-6،،المغربفي"،بالمغربالتونسية"المخطوطاتالمنونيمحمدكذلكراجع

..58-57

606..و306صالمصحر،نلس"لط30شا53"،38ح،"91هول.ول8"ء303هوله..".بحثىراجع()15

79..صالمصدر،نلعىحط+،033030!5"*د!""ول83علأ"6062ص،نلسهالمصكل()11

79.ص،ننسهالمصلر()12

..ب25ا-25الورقة،الدينناصركتاب)13(
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معهأقاموفد)14(.جيداالعرببةيتقنوكانزيدانمولاىعهدفيبمراكشعاش

الجنايةمنالإنسانلإنقاذوموتهللمشحالإلهيةالطبيعةحولالأولىالمحادثةالحجري

يدخلوالابانأتباعهالسلاطينأحدأمرإذا7:التاليالمثالذكرالسياقهذاوفىالأولى

إبنهبإحضاربامرأنالقويالسلطانلهذايمكنهلالأفراد،أحدذلكفعلوإذاحدائقه

)15(..؟7يطعهلممنلإنقاذمنهسعيابحضورهليقتله

اللغةيتقنالذيللمدينةالأكبرالقاضىمعالإسلامحولأخرىمحادئةلهكانتثم

سرورهعميقعنالقاضيعبروقد(الأندلسيالأعجمياللسانعليها)يطلقالقشتيلية

إقامتهخاكلكبيرةإفادةإفادتهصدافةلذلكنتيجةلهأظهروقدمؤلفنا،فدمهاالتىللشروح

)16(.روانبمدينة

الأولى،الرسميةاتصالاتهوعنباريسلمدبنةوصولهعنأيضاالحجريتحدثوقد

وقدالبلدلهذاأجلهامنجاءالتيالمسألةالسلطانى()الديوانالملكىللمجلسفدموقد

قاضىإلىوكذلكأسماءهمأعطىالتىالقضاةإلىالموجهةالملكرسائلإلبهسلمت

منمسيحيا"قاضبا"اختارواأنهمللمجلسبالنسبةالحجريكتبفقدوبالفعل.الأندلس

أغنيائهمثرواتمنالخمسوجمعقضاياهمفصلفصدالأندلسبين،إلىووجهوهبينهم

باريسفىمؤلفناالتقىوقد)17(.منهمللمعوزيناستعمالهاليقعفرنساوصلواالذبن

درسهاالتيالعربيةيعرفكانوحيث)لها،53؟ول(أوبرتوعلبهأطلقبعالمأيضا

الشهيروالمستشرقالطبببهيالشهخصيةهذهأنشل!)18(..ولاالأقصىبالمغرب

هنريفرنساملكأرسلهالذيول!ش!ا!5()3أورليانفىالمولودص!؟ولول()+هوبير

كطبيببمراكشسنةأقاموقد8915.سنةالأقصىالمغربإلىول!+(3ة)كاأالرابع

الكوليجفيالعربيةللغة(ستاذاتعينوقد.العربيةعنكمترجمالوقتنفسوفىالملك

ولءلأ)-33ص!54!حلأا!س!38كه!!ممطهى!!لمف!!حمؤ!كا4ممي،!كؤم!كهلآكابصكهى:راجع)14(

ءصء4بمكأقيكهاكه+!فى!!كهحس!ول!3،11،33!!ك!ة،819،.0دللا)711

ب..26-ب25الورقات،الدينناصركتاب)15(

..ب27أ-27الورقة،ننسهالمص!ر()16

%28الورفة،ننسهالمصدر()17

المجموعةالمصدر،نفس3،كههـس!(،س!ه)5كاسترئأيضاراجعب،28الورفة،نفسهالمصدر)18(

ص،)119باريس،ج،1)4-993،وهه314،ص،،9591باريس،11جفرنسا،،السعديون،لىالأو

1،س!ر.أأكللا،،.أأس
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ئ!(ء"3ول8)ك!لهاأربينوسالهولنديتلميذهوكاناهس!(س!!غا4ع)!حول!33دوفرنس

إحد!فىباربينوسالحجرىالتقىفقدوبالفعل)91(جيداالعربيةيعرفكانوالذكي

هوبيروعدوقدك!س!ط()س!4ليدفىبعدفبمابهبلتقيوسوفهوبيرعندالأمسيات

منعددامعهبقرأأنشرطعلىمهمتهلأداءمساعدئهعلىذلك،إلىبالإضافةالحجري

كانثذلك،إلىفعلا.وبالإضافةتمماوهذامذةمنذيملكهاالتىالعربيةالنصوص)02(

والكهنةوالقساوسةوالعزوبةالنساءمعوالعلافاتالزواجتناولثطويلةمحادئاتلدبهما

وسانعه!()ممرثا!س!4بوردومدينةإلىالحجركيتحولذلكوبعد)21(.الئليثوحوك

سنةذلكوكاق،الأندلسيينبقاضىليلتقىلهاط-94-ول!ءل-،ولا!3(2)لوزدوجان

الذينالموريسكيينأواخرالصغيرالبلدهذافىيوجدوحيث.أمأم-611612اهـ/020

وفقاانهأخبرهوالذي؟كالسباسمشخصيوجدبينهمومن)22(،الأندلسمنوصلوها

إلىوصلالمطرودينللأندلسيينالإجماليالعددفانبمدريد،الملكيالمجلسلموظفي

7001عثمانالداىأحسنحيثبتونسالتحقمنهمالأكبرالعددوان،نسمةألفثمانمائة

المساعداتكللهموفدمااستقبالهمالقشاشالغيثوأبوأم611-8915اهـ/951-

.)23(

أجرىفقدالوفود،وبقيةمؤلفناعلىبالإشرافكلفالذيالإسبانىالقاضيأما

نأإلا.المسيحىالدينبعتنقأنالأخبرفينصحهوقد،الحجريمعمعمقةمحادثات

الدينوفانونأحكامإنمصرحا،مجادلةفيدخل،سؤالكلعلىوللإجابةالمؤلف

رومةفىالموجودينالمجوسلمذهبموافقةولكنها،الإنجيلمنمأخوذةغيرالمسيحى

..ننسهالمصدر)91(

.أب-8586الورقات،الدينناصركتاب)02(

..ب33-ب28الورفات،ننسهالمص!ر2(1)

..ب33الورقة،نلسهالمصدر)22(

لهاخ!ارالزماناهلاتحاف،الضيافأبيابنايضا:راجعأ،ب-3334الورقات،نفسهالمصدر)23(

ص،نفسهالمصدر!!ط"ءطقارن)3-28،ص6391،،تونس2،ج،الأمانوعهدنونسملوك

.224-222

جعثمر،الحاديالترناجمانفىالأثرخ!مة،المحبيمحمد:راجعالقشاشعنالمعلوماتمنلمزيد

راجع:225،ص،ننسهالمصلر!،ول"!د!او142-04ص.،اماهـ/284868،القاهرة،)

ول8كل!س!ا!!ل!9!أك!!االأا،ول"س!ول43!هـأ11+لهاث!*لم!ا-!علأها!كهـول3عا*+ثا3!!4،

ا!4؟!أث!!ان!!+-ا!!!ول)ول11!4ول5،!ط!)111+*ول+هولكه،6591".-275274،

*:43ز"8!س!8!.!5برنرع07-6300.
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المسمىالكتابذلكعلىوكمث!.كتبهمعنمترجمة،المسيحيالدينوقانونكتبوأن

يومناحىأجريناهاالتيالطويلةالتحرياتمنالرغمعلىانناإلا)24(،أءكاا)4بلد

هذاطبيعةولابرومةالموجودينالمجوسهؤلاءهممنلمعرفةنوفقلمفإنناهذا،

كلعنتحدثعندمامجادلتهفيمؤلفنااستمروقدالحجرى،ذكرهالذيبلدالكتاب

كانإذا:يلىماعلىينصبموجبهاوالتيالبابواثمختلفادخلهاالتىالاختراعات

،المنصرمعشرالسادسالقرنخصيعيشوآخرالمسيحعهدفييعيشمسيحي

أصبحواالمسيحيينبانالإعلانإلىفسبجرجديدمنيعيشأنمنهماكلوباستطاعة

)23(.كفارا

ودلينو)البابا(أن:بلىمافقطاذكرسوف،المذكورةالاختراعاتببنمن

أنهأمرقد،ليون:بمؤلفنا1كريالذو-76()67ولهط(0س!4ح،351)ء!افولتير

الباباصرحوقد)26(.الرؤوسعارياتالكنيسةبدخلنأنالنساءكلعلىوجب

اليومفيواحدةبصلاةبحتفلأنوجبقسكلإنأهـ(60أ-ا)730الئانىالكسندر

واحدةبصلاةيكتفىأنيمكنقسكلبانصرحقدكانالبابافإنالحقيقةوفي:)27(

بوضعأمرقدالباباهذاونفسثانبةبؤدىأنفبإمكانهضرورباكانإذاإلا،اليومفي

آداءأئناءالقسيشربهالذيالخمرإلىالماءيضافوانالكنائسمدخلفىالمقدسالماء

)28(.القداس

الماءبوضعأمرالذيهو1115(-)5011الأولألكسندرالبابافانالحقبقةوفي

استعمالفهو،القسيشربهحتىالخمرإلىالماءإضافةظريقةأما:الكنائسمدخلفي

يثيرالذيإن.صلبهقبلحوارييهمعالأخبروعشائهالمسيحعهدإلىيرجعجدا،قديم

غاية*فيوهنالكنيسةإلىبذهبنالمسيحياتالنساءأنلاحظقدمؤلفناأنهوالانتباه

مثلاأتذكرفإنيالصددهذاوفي:المسلمونالرحالةذكرهاعادةوهى)92(،الزينة

لاحظبالرمومدينةوصفهولدىرحلتهفي)1217-1145(،جبيرابنهوآخرأندلسيا

..بأ-3434الورقة،اللينناصركتاب)24(

1..34ورفة،ننسهالمصلر)25(

1..35ورفة،نلسهالمصلر)26(

ننسه.!مصدر)27(

..ننسه)28(المصلر

.361ورفة،نلسه)92(المصحر
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الجمالغايةفيوهنالكنيسةإلىيتحولنالصقلياتالنساءأنمشاهدائهضمنمن

)03(.ومزبناتومعطرات

الحجرىايأخيرهذااستدعى،الأندلسيبالقاضيمصحوباباريسمنرجوعهولدكأ

قاموقد.المستوىرفيعةشخصباتتقديمهبغرضعندهالعشاءلتناولالأمسياتإحدىفي

وتحريمالصوم:قضاباعدةمناقشةتمتوقدالمترجمبدورالعشاءهذاأئناءالقاضي

تمكنوقد.المسائلمنذلكغيرإلىنساءبأربعالتزوجوإمكانيةالكحولشرب

يلتقوالمأنهمعلماوأحاطوههنؤوهوقدكئيرا،حبرتهمأجوبةلهميقدمأنالحجركي

المغربسلطانترجمان!إننيقائلاالغرورمنبشيءمؤلفنالهمذكروقدمئله،بمسلمين

متعددةئقافةعلىلأتحصلكثيراأعملأنعليكان،الوظيفةهذهولأداء،الأقصى

.(43)ااهاتلانجاا

أحدفياستدعىحيث515()!ولولاولونإلىالحجرىئحول،لمهمتهواستكمالا

الماديةالنفسأنكيفشرحوقدكثيرابهاهامجداجميلةآنسةعلىتعرفوفدالمنازل

أنكيفأخرىجهةومنجهة،منبالشيطانبالاستعانةشهواتهلإرضاءالإنسانتدفع

التقىحبثب!ردوإلىذلكبعدتحولوقد)32(.بالثهبالاستعانةذلكمنتمنعهالروح

دينيةومسائلالمسلمينجنةحولمناقشاتمعهملهكانجدا،مسناوقاضياقساوسة

شرحفقدالصددوبهذا.الأصليالننبمنللتطهيروسيلةيعتبرالذكطكالاغئسالأخرى

الذيوالأنفأكلهاالذيوالفمالمحرمةالثمرةآدمقطفبهمااللتيناليديننغسل"قانلا:

والأذنينالأغصاق،ئحثمرالذىوالرأسالشجرةبهرأىالذىوالوجهعبيرهااستنشق

آدمبهمائسلقالذينالرجليننغسلكماالث!،لأمرالصخالفالأمرإلىاستمعبهماالذين

-.(33)ااةلشجرا

عبرصغبرةسفينةطريقعنبمينائهاحذحيثتولوزمدينةالحجرىزارذلكوبعد

وفدايطاليبفسالسفبنةظهرفوقاللمىوقد،بوردوحئي)ص!ولولهع!ح(فاروننهربها

راجع:)03(

ءث!+اءكاء3+9لمهولطالولكا!ط403!.لتالاث!!ه،رز!4ولكهل!..كا.للأطهح!حيلاول53!ةا

،8ء38!ك!.!علأ!84-ع،4!مأأفى70،"..333

1..43الورقة،الدلنناصركتاب)31(

..أ47الورفة،ننسهالمصلر)32(

..ب-95ب57الورتات،نالسه!مصلر)33(
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الأندلس)لسانالأندلسلغةمنجداالقريبةلغتهفييقولهمافهمباستطاعتهأنهذكر

لمأنهإلاالعصر،منجصيأشهرعلىتعرف،باريسإلىرجوعهولدى)34(.العجمى(

-أهـ/2201613)توفيالفاسىالمصيوبأحمدالفقيهتالميذمنوكان،اسمهبذكر

مكئبةفيبالعملإذنعلىمتحصلوهوأندلسيأصلمنالأخيرهذاام(.وكان614

)35(.المؤلفاتمنألفاوثلاثيناثنينتضمالتيالذهبيالمنصورالسعديالسلطان

علىقادروأنهالتنجيمحولمؤلفمائةمنأكئريملكأنهالفرنسيالمنجمذكرهوقد

البحوثنئائجفانعموماوأنهخاصعلمهوالتنجيمعلمأنوأضافوفهمهاقراعتها

هذافىفرنساملكوالداغتي!إلىأشار،الخصوصهذاوفى6ومسرمريحةوالدراسات

علىحساباتهيقيمأنحاولأنهشرحوقدولهلأ(83)أأأ*عشرالثالثلوىوهوالوقت

النصوصفيالمشروحةللقوانينوفقا،طيبةنتيجةعلىيتحصللمأنهإلا،النجومأساس

.)36(

الكبيرةالعائلاتإحدىإلىتنتميانتركيتانسيدتانإليهقدمت،بباريسوجودهوأئناء

البندقية،إلىالأمربادئجلبتاوقدالحجفريضةلأداءتحولهماأثناءأسرتاوقدباستانبول

8،!الاأ(عس!4ميدبسيسديماريفرنساملكةإلىأرسلهمافرنساسفيرأنئم

الحجركطمنرجتاوقدمصتازئين،كخياطتينعندهااشتغلتاوحيث4ءولحة)50

فىنجحفقدوبالفعلبوضعيتهمابالاهئماموعدهماوقدأهلهماإلىللرجوعمساعدتهما

مغادرتهوعند)37(،استانبولاتجاهفىالإبحارمنتمكناومنهاهولنداإلىإرسالهما

)38(.بهولنداالتحقثمهافرإلىومنهاروانإلىمؤلفناتحول،باريس

منالورقاتئغطيوهيلفرنسارحلتهحولالدبنناصركتابنصوصتنتهيوهنا

منغيرهفىكماالجزءهذاوفىالموجز،هذاحولهاقدمثالتىوهيب84إلىب25

عالثائهأما.لعصرهالتاريخيالوسط،الواقعيةمنبكثيرالمؤلفلناشرح،الكتابأجزاء

إن.الأخرىالأديانوبقيةالإسلامبينللعحثاثالبالغباهئمامهشهادةفهيبالمسبحبين،

.ب61الورقة،نفسهالمص!ر)34(

995.ص:لأ5ساكاهتا؟538!ءولهعا،اشاحول5بحئياجعرأ،83-ب82الورقات،نفسه!مصدر)35(

.أب-8283الورقات،اللينناصركئاب)36(

..ب59أ-84،الورفات،ننسهالمصلر)37(

..ب84الورقة،ننسهالمصلر()38
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نجدهالذيالعامالاتجاهوهوالموريسكيةأصولهعلىودالاواضحاإرثابملوالاهتمامهذا

والمسيحية.الإسلامبينجسرلإيجادالموربسكيينكللدى

النمبميالجلبلجمدد.نعريب
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العقيدةثمن

أ-9016()566المورشمكيينوأمل!لهللنسيةالئفتياث!محاكم

كاراسكورافاييلد.

ثرنسا-لروفنسجامعة

الخالدةالحياةإلىالتطلعثمنمنيقللأنشأنهمنالمالبمعيارالضميرربطإن

نكونأنأردناإذاماحالةفىأنهإلا.الدراسةهذهفيسنعالجهمابالذاتهووهذا

للحصولشرحتالتىالمسالةهذهأهميةجانبانتركأنيمكنلافانهسذجاأومثاليبن

التيبالمجموعاتالأمرتعلقإذاحدةأكثرسيكونالمشكلوهذاوالنجاةالسلامةعلى

إلاذلكعلىتحافظأننسنطيعلاذلكضوءعلىوأنها،سريةالدبنبةممارستهاكانث

البعض.بهورضىقبلهالذياليومىالمجهودبفضل

التقليديةالروابطعلىالحفاظكانعشر،السادسالقرنمنالثانيالنصفوخل!

الدينيبالشكلأدىماوهذاجدامكتفةقضيةللمجموعةبالنسبةأصبحقد،الدينىللتضامن

ذاثالضخمةالماليةالمؤسسةغذىوالذيالمعقدالاقتصادىالئراكموراءيكونأن

فيماالتحاماالأكثروهيالموريسكيةالعائلاتبالقوةإدارئهاتحملتوفدالمتعددةالمداخيل

هذابمنحوالمالموربسكيالاسلاممؤرخيأنعلىجدا.الغنيةبالقضيةووعيابينها

نوالموضوعهذافانرأيناوفي،أهميةمنيستحقهماالعقبدةصراعفيالماليالعنصر

سليملتحلبلالاعتبارفياخذهاوجبالتيالحاسمةالعواملأحدويشكلكببرةأهمية

فيفقطلبسالجددللمسبحيينالدينيةللممارساتوكذلكالصراع!لهذاالسياسيللتطور

ذلكأكانسواءوجدتحيثماالموريسكيةالمجموعاتلدىأيضاولكنبلنسيةمملكة

مثلا.المتعبينالغرناطيينوصولبعدوهذاالجديدةبقشتيلةحديثاأوقديماللمنتمينبالنسبة

ديوانلمقاطعةالتابعةالجماعةدراسةإلىجانبنا،مننسعىسوفذلكضوءوفي

بق!والحقعنهافصلالذيبلنسيةمملكةإلىبالإضافةيضمالذيوهو،ببلنسيةالتفتيش

..بالشمالالببازينوتريوالطورطوروواسقفياتبالجنوبالااريهوأسقفية
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وعليهالموريسكيةالاجتماعيةالظواهرأساسبالفعليملوكانالدينيالتضامنإن

ذلكإلىوبالإضافةللمجموعةالثقافيةللاستمراريةفعلايرمزعليهاالقضاءأوالحفاظفان

وفقانكتبانبمقدورناهلوعليهحقيقيكواقعالموريسكبةالأمةوجودبترجمفهو

يكنولمجبرياحالأبةعلىيكنلمالجماعةرأيإنوتاسيسه؟للمجتمعمتعاقبلنموذج

للمتغيراتوفقايومبعدبوماوالتكيفالملابساتكلرغمبالاستمرار،يتعلقالأمر

التاريخيبحقهمالمطالبةأيضاولكن،القدامىالمسيحيينسلطةطرفمنالمفروضة

التقلبدية.للقوانينوفقامجموعاتهموشمييسوالتملكالأرضبامتلاك

مفاوضاتإلىالموريسكيينللقياديينبالنسبةسيفضىكانالحقبهذاالمطالبةإن

هذهالبلنسية..إنايأرضفىالمدجنينتقافةعلىللمحافظةقانونىبتأمينشممحرسمية

كلبينحولهيتفاوضسلميمخرجعلىللعئورتهدفالتىللجماعةالسباسيةالعزيمة

أ-525سنتيخل!الملكمعالمحادثاتخصواضحبشكلعنهاالتعبيرتمقدالأطراف

الحرياتضدالسلطةتبنتهاالتيالأولىالخطيرةالطعناتمنذبهاالتمسكوتم1526

السياسةهذهجديدمنتؤكدوقد.الجماعىالسلاحونزعاللثصبركحمالنر:الموريسكية

ماهذاالتيراتحربفىللغرناطيينالحربيةالنكسةماساةبعدخاصةشدبدحزمتبنى

الأفتصاديودورهاالديمقراطيةبأهميتهاالوعيكلالواعيةالبلنسية،للجماعاتيؤكد،

ئتحملأنتريدلافهيهذااجلومنالسياسىوضعفهابعزلتهاأيضاوكذلك،المحلي

.المغامرةشكلنأخذفطيعةمسؤولية

والمئشكلةالموريسكيةالمقاومةعناصرلبعضتبينفقط،0158سنةخائلانهإلا

للتقاليدوفقايعيشونوالذينللجماعةوالتحاماتصلباوالأكئرالأثرياءالزعماءبينمن

لمجابهةالدينفيلإخوانهمصوتهملإسماعنجحواإنهمللجزائر،أيضافرباوالأكئر

ازدادتالزمنيةالفترةهذهبعدفانهذاومعوالمتطرفةالمهاجمةالقديمةالمسيحيةالسياسة

موريسكيئيارظهروفدا-0955915السنواتخصالرهيبةالتفئيشمحاكمملاحقات

الحقائقهذهسابقابيتا.وقدالتفتيشمحاكمضدالمحلبةالسلطمعبالتفاهمينادىكانقوي

معأوالأشرافمعالتفاهمأنهواليومشرحهنريدالذيأنغيرأخريدراساتمن

جدامكلفةسياساتكلهاكانتالعاليالبابمعالتفاهمشأنذلكفيشأنهالبلنسبة،الكنيسة

وهىتتجاوزهملسباسةظرفيةرهائنبالفعلشكلواهؤلاءفانالواقعللموربسكبين.وفي

والدولى.الوطنيالصعيدعلىوانتشاراذيوعاأكئر
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لا،العربمنالجددالمسيحيينأمةفإن،الجزيرةشبهسياسةنظروجهةومن

حالةفيوهذاببلنسيةالملكيالتاجنيلأوالدينرجالكبارمساندةعلىئعولأنشمتطيع

علىالعزممقزانمنبعا،سورايملفىالذي3()3!!!ولطرفمنالمجموعتينهاتينأن

موريسكيينطريقعنالمجابهةفانالمسألةهذهالقشئيلية.وفيالمركزيةالسلطةرفض

نائبفانأخرىجهةومنالملكيةوالعسكريةالدينيةالسلطةجهةمنيدخلعرضيين

للمسيحيينالتقليثيةبالحرياتأساسايهتملمالتفتيشمحاكمشماندهالذىالملك

إسبانباتاجبينالمتوسطالأبيضالبحرفىالصراعومعالأمر،هذاإلىالجدد.وبالاضافة

التيالمساعدةانجمعناهاالتيالعيانشهودكلمنيستنتجفانه،العثمانيةوالسلطنة

فيالمسيحيةالموافعبعضعلىللاستيلاءالعالى،للموريسكيينالديوانطرفمنوعدت

المواقع.تلكاحديشكلالأقصىالمغربولعلالمتوسطالأبيضالبحر

مملكةفىوانفراديةيائسةبطريقةمعركةيشنونسوفالموريسكيينفانوعليه

الئيالمعركةكبيرحدإلىتشبهالمعركةهذهأن،وعقيدتهمئقافتهمعلىللحفاظأ)-اقون

علىكانهذهالنظروجهةومن0152إلى0148سنةمنالمتمسحوناليهودشنها

يكونوافلاأنالمعجزةمنوانهجهاتعدةوعلىكثيرةأموالايسددواأنالموريسكيين

.المشروعهذاوتركواتماماودمرواهلكوا

تتمتعالموريسكبةالمجموعةكانتالطرد،خطةأللاءأنهيشيرشيءكلفانهذاومع

بصحةالدبمغرافي،المستوىعلىاقلوبشكلوالاجتماعىالاقئصادىالصعيدينعلى

وحيثالمتميزةغيرالفسادحالةعنالبعدكلبعيدةكانتبذلكوهىعليهائحسدجيدة

بالأمرليسهذا،أنالموريسكيةالمجموعةوإضعافلإخضاعالقسركطالدمجأنصاركان

لدينا.تمامامجهولةوتطورهاحدودهاحالأيةعلىكانتلوضعيةالغريب

للبرسلامموازبشكلالتنظيمنفقاتئئحملأنعليهاكانالجماعةفانالأمروبادئ

قبلواالذينوحدهمهمالقدامىالمسيحيينجزاريبجانبيعملونفالجزارون:الجماعي

مساجدإلىتحولتفقدالقاعاتأماوالفقهاءوالأمناءوالقضاةالمقابلاتفانونبةبصورة

وقبور.وحمامات

يرتبطماوكل،الجديدةالكنائستسبيرلتأمبنأساسااضفتقدالنفقاتهذهكلإن

السرية،الدفنمراسموخصوصاالفقهاءعليهيشرفالذىوالتعليمكالختانالدينىبالمجال

إرادةبحسنعامةبصفةمرتبطةوهيمكلفةجدكانت،شديدةمحاربةحوربتوالتي
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إلىالواقعبحكمتتحولالموريسكيةالعائلاتبعضجعلماوهذاالموريسكيينالوجهاء

الئيالأحقيةوهيالمعتقدصحةاحترامعلىالمبنيةالأحقيةمظاهربعضلتجسيدملجأ

وبشكلنرىفإنناوعلبهوالزبائنالأحبابدائرةعنوالمبعدةالمعوزةالعامةينازعها

نفسوفيالتقاصإلىالملاحقةبحكماضطردينايمارسونالمواطنينمنجانباتدريجى

عاداتهالذيعنابتعدفدنراهالمسبحبة،للتاثبراتشفافيةأكثرأصبحالذيالوقت

الطربقةعلىالملكياتنقسيمومل!المجموعاتهذهدعانمأحدنشكلوالنيالنقليلية،

القديمة.العدالةصيغإلىوالخضوعالزواجعقودالموريسكية،

العاليالبابإلىشملدكانتوعثدا،تنظيماأكئركانتالئيالجماعةإنوثلأليا:

وحبثالموربسكيينالرسلمنعددبواسطةالشرقإلىترسلكانتالتىالتبعيةضريبة

الممارسةهذهعنالكثيرنجهلالشدبدأسفنامعأنناغيروالمخاطر.الصفاجأتآلافجابهوا

دواوينخدمةفيالمسبحيينالجواسيسبعضقدمهمانؤبدأنجهئنامننترددأنناكما

جدا.فيهامبالغشكولاهيأرقاممنالتفتيشمحاكم

دواوينفيالمسؤولينأحدرشوةلحظةكلفيعلبهمكانالموريسكيينإنوثالثا:

والأساقفةالببوتزيارتهلدىالاشا!ول!اول(البلديالحرسأعضاءأحدأوالتفتبشمحاكم

أنهإلافبهمرغوبئواطئعلىغ!،بئمنبتحصلونبذلكوهمآخرهإلىوالعدول

وحمابةوقوةنفاذاالأكئرالجماعةعلىكانأيضاوهنالآخرحينمنفيهويتراجعظرفى

من"بجدارالقدامىالمسيحبينسلطاثهجماثمجابهةفيوفقواقدأسيادهمطرفمن

الانسداد.محكمالأحيانمنكثيرفياعتبرالفساد!

حسنمقابلهللكنيسةعلبهمماتسدبدالجددالمسيحيبنعلىكانأخرىجهةومن

للملكالقانونيةوالأداءاثالضرائبكلتسدبدعليهموجبتوكذلكإليهاوضمهماستقبالهم

أيضا.

-اعتمدوافدهؤلاء-منالأمبروبنو-أثرياءلموريسكيينحالاتعدةنعلمإننا

كانثالأدلةجميعأنعلى،الضرائبجمععلىالجدد-المسيحيينشأنذلكفىشانهم

الذينللمورييسكيينكانالأفضلفانهجدا،المتواضعةالمستوباتمنالرغمعلىأنهتؤكد

نأإلاالجدد.المسيحيينمنوأغلبهمسكاناالأكئرالأماكنفىالحقوقهذهدعمعلىأكدوا

أيضاعنهترتبقدذلكعلىالتاكيد-وجب،بالنصرانيةعهدلحديئيالاسئئنائيةالوضعية

بتدخلالموريسكيالمالكانوحبثالئعميدحملاتتمويلوخصوصااستئنائيةمصاريف

فى--40



يخلونالذينعلىالمسلطةالعقوباتولتخفيفالسلطةحماسلتخفيف،أخرىمرة

الكنيسة.ئجاهبواجباتهم

قدكانواالبلنسيةالنبلاءلطبقةمعلومهوكما،أغلبهمالتابعينالموريسكيينإنخامسا:

أغلبإنللمقاطعاتوفقاتخئلفالتىوهيالإقطاعيةضرائبهم،الحاكملعمالعددوا

بهاالتزمتوالتىالقثيمةالاداءاتيجمعوناستمروا-التسامحئمن-مقابلالأسياد

وله*(طشاول!03س!4كاردونادوسانشودونفانوعليهالكفار،حكمأبامالجماعة

5(س!ولس!4سيقوربدودوكاوولط(83أء!)3!ابالاسلوي034!تاودون)!ول

تغضكانتالملكيةالإدارةأنيقالالموريسكيينمنئقيلةاداءاتيجمعونلأ!!!3)9

والتقلبالعربيةاللغةاستعم!ملوالقديمةوالعاداثالممارساتمنجملةعلىالطرف

والمدافنوالحماماتسريةالنصف3"المساجدصيانةوإمكانيةعربيهوبماوالتزين

المتعلقةالحفلاتوكلالشهيرة)3!3؟ول!2(تنظيمأيضاوكذلكالأطفالوئعليم

..رمضانشهربصوموالقباموالزواجوالختانلاداتبالو

بعضفىغاليائمنهيدفعواأنالموربسكيينبإشرافدفعقدالمقصودالعطفهذاإن

فيظهرتوالتيالبلنسيينالنبلاءأسماءاكبرفان0157،سنةنهابةوحتىالأحيان

انتشاربسببوهذامشطةغراماتبشمديدحوكمواقد،التفتيشدواوينمحاكمأوراق

وكذلك،التفتيشمحاكملقانونالحرللتضييقلاعئراضهمأوأراضيهمفىوالبدعالهرطقة

قضيةفيسلمقدبالاسلوىمثلا.فالدونالموريسكبينلمدنالولوجالمحاكملعم!بمنعهم

!3(ولشاول0!044!!شأ)!ولدوكاردوناسانشوودون)1(ثروتهنصفمناكثرمعينة

لاكاستاباردوديلويدوكا.ودون0002فىالمتملوالضخمالمبلغيسددأنعليهكان

طهـزث!س!353ث!5ء)30،83س!**08ا!ول)*.+.ول،)ول4لما898ح*15"ول))04احلى!!5).!ص!ا(())

0466.)1571(+ه"وللأ83س!ول959ك!!"8ء4،كهولس!ولهلمس!ث!ول،3؟!آحاولول.س!9

لأمد4:التفتيشمحاكممصادرتهفائمةوهذهكبيرةثروةوله!(ولط)كطلوىلونيملكلا

جنيها734فضياتوأشياء-حلي

2401"اخرىمنقولةوأمتعة!أفمشة

)377"بغلا(26والخيولمن9))ر.ماشية

0501"الاقطاعفياسدكمرمال-رأس

637!للفائدة-ديون

جنيها7216
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كاستلفىلوىودوندوكا004يدفعأنعليهكانلمطط(03430ء!!4!ا)!،3!5

وله!)مونوزريكاردوودوندوكا005يدفعأنعليهكانلهاط(83)لالأاء،3!5

لأ39)اازفيلارو(طس!3!!3!،8*ه)بروكسبتاامادوكا004(ول034!شاهالاأثطول20

وحتى(ث!!كاولولااس!3)لاسانوكرو(طس!3شأحولولاءا3)وسانتالك!(اهكاا33!3!

فيلبسمبالغبسددواأنعليهمكانا(غطلأطهـاس!4)!ول!48"!لأفالدينياد!رئيس

أو004إلىمحتملةلتقديراتوفقاوصلتانهايبدولكن،بالضبطمبالغهاتحديدإمكاننا

استحصالإلىاستثنائيةبطريقةلتضافشكولاجاثالعقوباتهذهأنغيردوكا.005

الجماعة.أعضاءعلىتوزعكانتوالتيالقانونيةالضرائب

نأبهونعنىالموريسكىالافتصاديتحملهاالتىالضرائبآخرهذايعدولاوأخيرا

عرفالذيالدوروهو،نشرحهسوفكماالنشلىدوربحريةمارستقدالتفتيشمحاكم

ولانملكلاالحاضرالوقتفيانهعلىالأمرذلكبهيتعلقشخصكليخشاهكيف

ئتائجهأوالزمنىوتأثبرهالابتزازهذاكلحجمبدراسةلناتسمحمحددةواحدةدراسة

عنالمعلوماتلبعضامتلامحناصورةفيانهإلاالموريسكية،الئورةعلىالحقيقية

فانهعشر،السادسالقرنخلرالبلنسيينوالنبلاءوالكنسيةالموريسكيةالاقتصادبات

دواوينفمصادركئبرا.يستمرسوفالموضوعاتهذهحولالمعلوماتفقدانأنيخشى

منمكنتنا،الأخرىالموضوعاتمنلغيرهالشأنهوكماالموضوعلهذاالتفتيشمحاكم

يستمدونكيفوعرفوانهمبنالخصوصعلىكانواالأسيادأنوشعورنامهمةتفاصيل

السيولةمنكببرةكمباتلاجتذابمنهممحاولةفىالموريسكيينقلقمنكبيرةفائدة

والمهلكالمئرفحياتهمنظامعلىللمحافظةالضروريةالكمياتوهي،لفائدتهمالنقدية

هىاستفادتقدالتفتيشدواوينمحاكمأنلنابينثقدأبحاثناأنإلايعيشونهكانواالذي

العناصرجدا.واليكممرتفعةمبالغناكانتحيثالموريسكية،الثروةابتزازمنالأخرى

)2(.التفتيشمحاكمدواوبنحساباتبهاوسمحتشرحتهاكماالملفلهذاالأساسية

:1571سنةاتفاقية

صراعبعدالتفتيشمحاكممنالاتفافيةهذهانتزعواقدالموريسكيينأننعلمنحن

وجدتقدالتفئيشمحاكمفانالحقيقةوفيائمقلقة.غرناطةأحداثصدىوعلىعنيف

+.ول..*،)ول.4،.!س!4661،.)2(
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إلىتؤدكطكانتوالتيتنتهىلاالتىالقضايالحجبارتباحهاعدمفيالمتمئلحسابها

عنصراالأسيادكانالدعاوىهذهضمنانهالوقتنفسوفىهذا،الأملاكاستصدار

المسلطوالعنفالخطيرةالفضاثحتجنبإمكانيةعدميسئوجبماوهذافيها،أساسيا

القرىفيالعلنيالمزادفيبيعهاأوالأملاكعلىبالاستياءدوماوالمصحوب

سيالدو000.05التفتيشلمحاكمالشمديدعلىتنصالاتفاقيةالموريسكية.وكانت

لأ()ك!ء3؟8ليبراس00025مبلغبعادلماأىالبلنسية،العملةوهي3(سنويا)5014ءلها

شهربنهابةدفعتينعلىذلكويتمقشتيلية،دوكا2375تقريببةبصورةأوالعملةلنفس

للموريسكيينبالنسبةوهذاالموريسكيينأملاكاستصدارترفعذلكومقابلوسبئمبرمارس

ويقععليهمتسلطأنيمكندوكا15بمبلغواحدةغرامةعداما،والهرطقةالبدعأصحاب

الائفاقتم،الجماعةمنوبطلبالخيريةوالأعم!الصدقاتصندوقلتغطيةاستخلاصها

لهذاشمديدسنة.وأولكلمنجانفيشهرأولفىواحدةمرةالضريبةهذهشمددأنعلى

جماعةكلفإنأ.وعليه572سنةجانفيشهرمنالأولالنصفخصتمالأداء

سنة.ومنذلثروتهموفقايسددونهاالذينمواطنيهامنالضريبةهذهبجمعمكلفةموربسكية

الاتفاقيةلهذهوفقاسددواقدالعربمنالجددالمسيحيينفان،النهائيالطردحتىأ572

الضريبةهذهأنبسرعةبالاعتقادالقاضىالاتجاهأندوكا025.09ب:قدرعامامبلغا

أمرفهذا،التفتيشمحاكمخزائندخلالذيالموريسكيالمالمنالأكبرالجزءشكلتفد

يسراوالأكثرالتنظيمىالجزءبالفعلتمئلالاتفاقيةهاتهكانتوإذاصحيغغير

وأهمبة.حجماالأكثرتكنلمأنهاإلاالتفتيشمحاكممنلاسنحصاله

الاخرىالتسديدصيغ-2

وهذهبالبدعاتهمموريسكيكلبسددهاالتيدوكاتالعشرةإضافةوجب:اولا

سنةمنالمحددةللفترةالمتهمينالموريسكيينعددأنبالاعتبارأخذنا-إذاتمتلالغرامة

بكثبراقلشكولاهوالرقموهذا)000.14(،دوكاألفاعشرأربعبلغأ906إلى1566

دوكا000.14هناككانوعلبه،أخرىدراساتف!ذلكشرحناقدكناأنناإلا،الواقعمن

حمىفىالتائبينالموريسكيينئضعلم1571،سنةائفاقيةفانأخرىجهةومنإضافية

هنانلخص.الغراماتلهذهالمتوسطالمبلغمعرفةمهمالنابدأوقدالماليةالغراماتفرض

التالى:الجدولفيبحوثنانتائج

:أرقمالجدول
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الفئرة

1563-0157

1571-1581

13810915-

1951995-1

161-ه0016

الجملة

العامالمصلاالمجموكأالمبالغاالمورشمكيينصد

الناشنين

29

72

88

182

167

106

3443

1035

3892

0713

4357

92136

4.37

6.48

4.33

1.93

1.93

5.35

المعبنة.وعليهالدلالاتذاتالنقبضطرفيعنفكرةتعطيلاالعامةالأرقامهذهإن

بينماشمددكانته/ه5أنحينفىدولاراث8تتعدىلاالغراماثهذهمنه/ه15فان

نلفثأنوجب،أخرىجهةومندوكا005سددتواحدةوحالةدوكا.4وهه155

:الأشخاصمننوعينعلىاختباريافرضتقدالنقديةالغراماتأنالانتباه

كانواالنينفهمالآخرونأماأراقونمنالمنحدرونوهمعلأ(83،ء4ء+ول)30

النفتيش.أنمحاكمعمالأوالعيانشهودكلألحقتوالتىالمشاغبةأعمالفيمشاركين

التالبةالسنواتخصسجلتوالتيالمرلقعةالعامةالمعدلاتنسبيةتشرحالمميزاتهذه

والزجرالقمعفتراثعنترجمتالثيالمعدلاتوهيأ-195،9915وا-5710158

الممثلينمنهامعددفبهاتورطوالتيالشديدبعنفهاتمبزتوحيثالتخريبيةوالأعمال

ثأ(!9س!4البراسبنلوووقا9!(لمه،3ول"9بتروالالصاخبةث(3953)5!ةلجماعة

غراماتسددواقدالتائبينالموريسكيبنمنه/ه72فانإذنلحسابناس!كا!3!؟!وفقا8)ول

هذهإلىأضفناوإذاالئائبينعلىالمسلطةالعقوبةمنأعلىمراتثلاثالعاممعدلهاكان

آخرفيسددهاالتىوهى،الموريسكيينأصدقاءالأسباد،علىالمسلطةالغرامات،المبالغ

منابتزتقدالتفتيشمحاكمأنواضحبشكليظهرفانه،انفسهمالمواطنونلحظة

المتهمينالموريسكيينطرفمنالمسددةالأموالضعفينقدشكلعلىالتوبةعقوبات

نتيجةالمفروضباللباسالملصقةالفضيحةفانبكافالأمرهذاولبسوالهرطقةبالبدع

المهنيةالحياةعلىمباشرةتؤثرأنيمكنالتيالخطيرةالنتائجوكذلكالقراراتمنعدد

بالمحكومأدىقد،بالتجديفالحكمنذكرلمإذاوهذاكالطردعليهمللمحكومالخاصةأو

80،0-



الخطبرةالغراماتهذهأن.تخفيفيةإجراءاتاتخاذ،التفتيشمحاكمعلىيقئرحواأنعليهم

المحكومعرضهاقدكانئلقائيةبهباتتعوضأنلهايمكنالخصوصعلىوالشائنة

القراراخذعلىالقالرهوالتفئيشلمحاكمالأعلىالمجلسانإلاالحكامرأىعلىعليهم

الدينيةالأقلياتفقطتهملاالشموباتهذهاق.شخصيملفكللخصوصيةئبعاذلكحول

مئلا،أ806سنةففىشتى،لأغراضالصالاستعملوقد.القدامىالمسيحيينأيضاولكن

كبرىبثرميماتللقيامالماليالفائضهذاإلىموسعبشكلالئحقيقدواوينمفتشوالتجا

والثمانبنالثمانيةفىذلكأئارأ-0579016للسنواتبالنسبةعثرنا)3(.وفدالتوبةلسجن

دوكا،123.11إلىالهباتلهذهالعامالمبلغوصلوقدبالموريسكيين.المتعلقةغرامة

غرامةعلىطبقتالمشطةالعقوبةتخفيفأنعلىدوكا.4.126بمبلغالعاموالمعثل

وصلفقد،الفترةهذهكلطواليختلفلاالمبلغكانحيثمبلغها(وصل)حيثالتجديف

عنعوضاللتجديفصالحوهوبعدتعميدهيقعلمعبدإلىبالإضافةدوكا004إلى

أنذلك.بعدلاشترائهإضافيةدوكا155مبلغيسددالعبدتوفيرتعذرإذاأما.علبهالمحكوم

بدرجةواضحبشكلتوازكطوهيلأخرىحالةمناخئلفتالأخرىالعقوباتشمعيرة

تحرياتنالناسمحتتحقيقا.وقدالتفتيشمحاكمإجراءبعدالعانلاتعليهتقدرمامرنفعة

بسببمتفاوتةبدرجاتعليهمالمحكوممنه/ه03و02بينما:التاليالحسابإقامة

نجر!يأنبمكنناماوهذاعليهمالأحكامبتخفيفاستفادوافدالمحمد!ي،الديناتباعهم

خصالموريسكيينطرفمنالمسددةالمبالغنحصرأنالوقتنفسوفىعاليائقويما

تجاوزقدالأحكامتحقبقفان،الأولالتقدبروحسبدراستها.بصددنحنالئيالفترة

029.82.مبلغإلىوصلفقدالثانىالئقريرأمادوكا.ر.08124:التاليالضخمالمبلغ

كمايمل!وهذا.دوكا555155حدودفيومعقولاكبيرامبلغابالاعتبارناخذوعليهلوكا.

التجديفعقوبةمنبالهروبالأمرهذايفسر1571،سنةعليهالمتحصلالمبلغرأينا

صغبرةثروةبالفعليعدمالشمديداسثعدادعلىالموريسكيونكانوحيث.السفنعلى

التالى:الجدوليشرحهكماوهذاوحقيقية

:2رقمالجدول

المجموعالمطلئفويمهائفومبهاالمحكوم!دالضوباث

العاممنخلضاعالياعيهمالمخاللة

..ك!.ث!.ولأ1."ول3519!18هآ.13431241-)3(.3
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السفن

لأشغالا

الشاقة

السجن

اللباس

أو

305

282.1

005.1

)030/0(

015

384

045

)030/0(

155

256

003

المنخالض

005

07

05

.00057

.00005

088.62

02917

005.22

.00051

083.124

.02928

الدوكا.بعملةهيالمبالغهذهإن

المستولىالموريسكيةللثروةومعقولاإجمالياتقريبانقدمانمستعدونفإنناوبالئالي

:9016و1566سنةبينماالتفتيشمحاكممنعليها

:3رقمجدول

1571سنةاتفاقية

التاتبينعلىالمسلطةالغرامات/

النقدبةالعقوبات

العقوباتتخفيف

المجموع

السنوكطالمعدل

لوكا025.09

000.41

963.12

أه-ه555

916.522

127.5

المناصباندائما.علىالسنويللمعدلوفقاالمحكمةلمداخيله/ه23يمثلماوهذا

مل!الأخرىالمداخيلأمامئوسط.سنوفيمدخوللهاه/ه18تملروالتىالكهنوتية

القصاصبانتفسيرهيفكنماه/ه.وهذا11تجلبفهيآخرهإلىالقارةالضر3ئب

القدامىالمسيحيينفيوالمئمئلينالمجرمبنمنالأخرىالأصنافبقيةعلىالمفروض

أنبيناقدأنناإلاالتفتيشمحاكممداخبلمنفقطه/ه8إلايمل!لاالفئرةلهاتهبالنسبة

منه/ه26وه/ه16174،وه1566للسنواتبالنسبةلاحقتقدلبلنسيةالتفتيشمحكمة

-،08-



يسددهكانمامراثئمانينسبيا،سددوا،الموريسكيينأنهذاويعنى،المسلمينغبر

)4(.الآخرون

الأداءتغطيالتيدوكا02509العامالمبلغمنالآنحذفناإذاإجمالبةوبصفة

والذينالموريسكيينكلطرفمنذلك،ذكرناكماسددوحيث1571سنةالصفروض

فقطسددهادوكا936135مبلغيبقىفانه،التفتيشمحاكممعأولاارتباطلهمكان

اضفناوإذادعوىلكل51ب:سنوىبمعدلقضية06يمئلماوهذا،عليهمالمحكوم

بشكلدوكا155مبلغنحددأننستطيع،بالسجنوالاقامةالأسرتكاليفالمبلغهذاإلى

التفتبش.محاكمأمامموريسكيلمثولالمتوسطةالمتكلفةتقريبى

معمعلوماتناإن!الجددالمتعمدينلثروةبالنسبةالأمرهذايملوعمانتساعلأنولنا

فترةإلىترجعنملكهاالتىالوحيدةالإجمالبةالعدديةوالتقديراتللغايةسيئةالشديدأسفنا

إلا)5(الملكيةللسلطةالخاضعةالأراضىفيالموريسكيينممتلكاتوثهمالنهائىالطرد

والتىالأسيادمقاطعاتفىالجددالمسيحيينبحوزةالتيالممتلكاثعنشيئانعرفلاأننا

فيهشكلافيماأخرىجهةومنالجدد.للمتنصرينالساحقةالأغلبيةئعيشأرضهاعلى

مقاطعاتفيأملاكالهمأنكماالملكيةالأراضيفيأملاكالهمالموريسكييناغلبأن

والتيعادةالهامةالمبالغاوالزياراتخصالمفروضةالعقوباتضمنهاتدخللاالحساباتهذهاءن)4(

ألعفو.أوامرنشرلدىالأمربادئمنحت

لهه!ع(3حبوفارير)،ح،3درلسةبهانعني)5(

لأ50يلاس!3)5030!4هـال!!43030عطهـه!!3ول.!لأ35"هحد4ء4ولكأههـس!3ص!ول915

ص!ا!س!م!كهه!ولس!4س!+س!أ!لأء8!ول،9016

لهاملخصينالمؤلففدموقدا.819ديسمبر15بتاريخنوقشتمرقونةزالتماجامعيةرسالةوحرر

فقدالملخصينثاني(ما923-247.ص)829)(،2،عدد3!؟أء،4ء!فيأحدها،العنوانبنفسظهرا

المؤلف.لنفسراجعك!.5فيا829سنةبرشلونةجامعةمنشوراتمركزنشره

11!لأع"هع8ع4!4ول3830!ححولك!15س!3اءص!وله!ك!اء7ص!+ءاس!ول.1510ءلأ3يلا53ز49ءول3،!

اءول3مح0*3،ح303!.8391،".138-583.

دراسته:وكذلك

اال!امم!ولس!4ول4!ول!08"ولء3014ث!3130حهكه!7اغولح!8ول30"355هكااس!3038ءول15كه

ثاا!!!3كا!4ء،ءا!ول5!ص!ول119061،ولحأاها!+411حول،"هحء"3هولس!3ح9

!هس!ولء!،ولس!83!53ولا!عكهيلا38340ولس!3أول4!اهول113.ول+ول8491.90،".003-182.

ول!!ولل!355!ساكهةح)بلارياسسسكاريوجنوبهقامماالوئانفيالرصيدنفسمنانطلاقاأيضاراجع

9016:سنةالموربسكببنمكانالفدامىالمسبحببندبوندرسعندما3!3!لما!!(

11!3ح3!"!83!لأ5*هع83س!هكهءولءاءكلأولح!ه11"حول!4!3وله!4ص!+85م!5،380(791)5،

.862.962.0"
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الدقيقالتحليلفانلذلكونتيجةإقامتهمأماكنفىالخصوصوعلىالمجاورةالأسباد

الملكأراضىوفىالملكبةالحساباتمأمورىمنإليناوصلالذيالموريسكيةللثروة

ذلكنقيمأنبمقدورناليسانهالعلممع،جزئيتحليلشكولاهو،النهائيالطردزمن

حالأيةوعلىالقديمةبلنسيةمملكةتهمالموريسكيينثروةعلىالديونكانتفقطالآن

وحيث)عس!33!+(وفاريرشأ()!!س!30سزكارالسيدانبحوثإليهتوصلتماإليكم

منالملكيةالأراضيفىالموريسكيونيملكهمافانإجمالىذلك.وبشكلبتقدبرلناسمحوا

العقاراتهذهعلىالمفروضةالديونأمابلنسي.جنيه31.312حدودفىعقارات

المبالغأماتقربباه/ه03بلغتمالكلكلالاستدانةونسبة،جنيه66894مبلغإلىارئفعت

وصلتفقد،القديمةبلنسيةمملكةكاملفيالموريسكيينمنالقدامىللمسيحيينالمستحقة

بادئفهىجدا،مفيدةدلالاتلهاالأرقامهذهأنجنيها967.79:التالىالقباسىالرقمإلى

يشكلونالموريسكبينبانوالمدعيةلهاالمصاحبةالأسطورةعلىفجأةتقضىالأمر

إلىالوصولالواجبكانوعلبهالمحترمةالشرقيةالمملكةئروةفىلهاأهميةلامجموعة

يشكلالموريسكيالادخاربأنالاعتقادإلىبنايذهبشىءكلخاص،وبشكلذلكعكس

كانمثزعزع،أرستقراطىافئصادأجلمنللنجاةأملآخرعشرالسابعالقرنبدايةفى

نحتاجتماعيامعتبرةعائلةمناكثربإشرافوضعكما،والرهنللعراقيلعرضة

ملكية.قضائيةمراقبة

ناباستطاعتهموالأسياداليومشأنهرائحةأيالوقتذلكفىلهيكنلمالمالإن

وجب،نهإلافاندئهمفيذلككانإذ،الدينبشؤونيتعلقمالكلمشمامحينيتظاهروا

حالاتدراسةمنتمكنقدلها!ع!ص!3س!33)3فاريرفبوقربعنذلكإلىننظرأنالآدت

ماوهوالعقاراتمنجنيهأ834.06مجموععلىيستحوذونموريسكيانمالكان719

لشخصرالئابعةللملكياتالمتوسطةالقيمةأن.علىالمجموعمنه/ه05منأكثريعادل

نأنلاحظأنناإلامتواضعمبلغوهوبلنسى،جنبها67يساويماحدودفىكانتواحد

،الأرضمنجزعينأوجزءاإلابملكونلا،العينةهاتهمن07أكطالمالكينمن688

قطععدةيملكونالباقينه/ه03أنيعنيماوهذاجنيه59!الأجماليةالمتوسطةبالقيمة

مالك.لكلجنيه035بمبلغمتوسطامعدلاتمل!

كببرلعددالشخصيةالثرواتعلىولبسالموريسكيينعددعلىتمالتركيزأنويبدو

الأمر.هذانمبزأنوجبأخرىجهةمنأنناإلامنهم
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من(!كاول!3س!33)3وبوفاربر(؟ول!حول55ل!83)3!حكارسزاوجنيولاحظكماو

الرغمعلىعائليةمجموعةمناكثرجغرافيايختفيكانالألقابلتفتيتدراساتهمخص

وأنهوالاحترامبالتقديرالمتسمةالادتصاديةللسلطةبالنسبةوهذا،الوطيدةعلاقاتهممن

ولهاضخمةإمكانياتعلىشمتحوذه/ه15إلى8منتتمل!أقلبةأنفيهشكلامما

المتوسط.الأبيضالبحرحولئحومذلكإلىبالإضافةوهيجداهامةصداقةعالكات

وهذاببلنسبةالتفتبشلمحاكمالماليةالأوراقفيلذلكآثارعلىجهتنامنعثرنالقد

إلى1571منامتدتالموريسكيينملكياتعلىاشئملثكشاف22خائلمن

بعضإلىلنصلنخاطرأنبمقدورنافانه،العينةهذهضعفمنالرغما.وعلى095

نأإلاجنيها838قيمتهامعدلبلغوالتى،المتهمينمجملتغطيالكشافاتهذهأن.النتائج

فيوهذا،جنيه0023قيمتهاتتجاوزأملاكلهمالمئهمينمنه/ه27أنالأمرفىالغريب

هيكشافلكلالقيمةمعدلأن.جنيه6وها25بينمايصلكونالباقينه/ه73أنحين

الموريسكيةالنخبةبعدفيماعليهماطلقوماالأ!لبيةبينالئروةفارقانعلى،جنيه215

الهامة.الثانيةالحالةهذهفييوجد

لسنةبوفاريروفرهاالتيالأرقاممنانطلافاعليهاتحصلناالتيالنتائجلنقارن

1571-0915::التاليةللسنواتالتحقيقمحاكمكشافاثوفرتهاالتيئلكامع906

:4رقمجدول

بين2الفا!ق23

و3

51.73.2أببنالفارق

9016.لسنةبوفاربرقدمهاالتيالأرقاممنانطلافاتمتالتىالمحاسباتأت

ا-0915()571التفتيشمحاكمكشافاتمنأخذتالتيالحساباتب=

)بالجنيهاث(للثرواتالعامالمعدل-،

-883-



غنىالأكئرالموربسكيينمنه/ه03!العقاريةللأعلاكالعامالمعدل-2

الباقينه/ه07!العقاريةللأملاكالعامالمعدل-3

دوكا.5905حوالىعشرالسادسالقرنأواخرفىيساوكطكانالجنيهأن

خ!يرانهذلك،التاليبالأمرسهولةبكليفسرأللعصودبالنسبةوبأبينالفرقأن

فانوعليهالملكيةالأراضىعلىالكائنةالعقاريةالأملاكقيمةإلالديناليس9016سنة

اكئرلناتبدو،المالكينلئروةالعامالمعدلخمسإلاتمثللاالأملاكهذهبانالقانلةالفكرة

يعدوهذاسنة،الأربعينخائلمشابهةوشروطاوضعيةيفرضذلكأنإلاوإدراكا،قبولا

إلىلمنصلجداضيقبالصنفحسابأساسفإنهذاومعوإدراكاقبولاأقلاحتمالا

هوليسالمظهرهذاأنإلا9016و0915بينماالعامالموريسكيينبفقرالقائلةالنتيجة

المقارناتاكئرالوافعفيلنا،يبدو3و2بينالفارق.أناستخلاصهجدايهمناالذى

نستنتجهوالذيشخصلكلالئروةمجموعالبتةتهملاأرقاماقلبدرجةيهمنافهناالهماء

العقدفيحضروالذىللثرواتالشديدالانضمامهذاهوفيه،مشكوكوهورأيناحسب

والقاضيالتالميالاسئنتاجإلىهذايؤدكطأ061وسنواتعشرالسادسالقرنمنالثامن

وقوية.ومقنعةعديدةوالأسبابذلكفيالاعتقادإلىنذهبأننا؟النخبةومرضبذبول

أنهاإلاوشخصيةقبمةشكولاهىالضاحاتلناتقدمالتفتيشمحاكمأوراقفانأيضاهنا

شمكنحوالسريونالمغادرونأولايوجدمارأيبتكوينوتسمحوظرفيةجدامدققة

الكبيرةالعائلاتوأبناءوالصناعوالفقهاءالأطباءفانأ058سنةوبعد.الشرقأوإفريقيا

قد،كثيرغيرهم)وله339"5(وشاريننصروبني124(لها)04!!8ازكياردو:أمثال

وجماعيةسابقةاخرىهجرةبدليللذلكنئيجةوأخذواصغرهممنذالسواحلضكلادروا

عبرالهجرةهذهتعطيلفينجحتقدالسلطاتأنإلانخبويةغيربانهاوصفهاويمكننا

السواحلمراقبةوعززت،بذلكالأسبادألزمتعندماوقفهائمالمتوسطالأبيضالبحر

بعداستخلصالذكطأنعلى.وبحريةبريةبحملةتقومأنالسواحلبلدياتبمجالسودفعت

عرضةالمتزايدالتوتروضعيةعاشواالذينفالموريسكيونآخر،شيئاكان0158،سنة

الأسيادلغةثنائيةسبئةبطريقةتحملواقد،الملكونائبالئفتيشمحاكملمضايقات

عليهمفرضهناجدا.ومنقريبةالصبرنهايةأنفيفجأةاستفاقوالذلكونتيجة،والأساقفة

.وممزقمؤلمكلاهماالخياربنأحد

-،84-



نفسفىيشكلوالذكطالموريسكيةللنخبةالظاهرالفقربشرحفيسمحالثانيالسببأما

الثروةوراءيكنلمإذاالتفتيشومحاكمالنبلاءابتزازأنالدراسةهذهموضوعالوقت

هذااستمرارأنشكمن.وماالقمةفيلضربهاحلىأيةعلىنجحتقدفإنهاالموريسكية،

تلوبكإلىومنهالموريسكيالهجومأضعافإلىالزمنطولمعأدىقدطويلا،الأمر

خاصا.تلويناالجزيرةبشبهالإسلام

خلرالموجودالكبيرفالفارقكثبراتغيرتقدإذنلناتبدوا906سنةالوضعيةإن

العنصرالموريسكيينمنه/ه07بنسبةيشكلثراءوالأفلجداالأغنياءبينأ058سنوات

مجموعإلىينتميفقرا،الأقلالموريسكيين،لأحدجنيها061ضمنومنالأساسى

قيمةأبةعلىنعثرلمأننامع،الموسرةالأقليةيمئلالأغنياءلأقلجنيها23وههالأغلبية

تشتمللأنهاوتأملتفكيركلمناشمتحقاجتيازها،يمكنلاالئيالفجوةهذهأنوسطية

طيفييوجدانهالاعتقادإلىبنايذهبشىءكلأن.علىوالشرحالتعليلمخرجعلى

منظمينكانواالذينالموريسكيينمنالعددقليلةمجموعة،أهميةول(الأكثر)3!38!53

رؤساءبالفعليعتبرونالذبنالمجموعةهانهمنوالتاييدوالتعلبمالتشجيعوجدواوقد

فيوببطشهمحيناالواسعةتقواهمسمعةبفضلالرج!هؤلاءأنكما،للعقيدةحقيقيين

ككفيسعتالتىالتفتيشبمحاكماهتمواالذينالأوائلمنكانوا،الأخرىالحالاتبعض

الاقتصاديةالناحيةمنوهذامشاكلبدونالمجتمعفىئجلبهمأن،نجاحبدونولكنمرة،

منحتمايمرسوفوالذيالمحلىووضعهمثروتهمبالاعتبارأخنلاإذا،والاجتماعية

أخرئوبكلمةالمئاليعطواأنالتزامهمهوهذامنوالأشنعجديدةدينيةارتباطاتخلك

ثروةكانتحيثلشرينجدا،معروفةحالةالامير،لبنيوقعماوهذايتعاونوا.أن

عثرناوقددوكا555.155بمبلغقدرتقدولء!هلأ(33802!ولشأ)ولشرينلورونزو

وله!(3ء+ول!ول04ثس!ول!؟ول)83الأميربنىهرنندودونأملاكمصادرةقسمعلى

لفائدةالديونوصلتالمشهور.وقدوله!(505)حولكوسملدونوالمشاركالأخ

حقيقىمبلغوهودوكا،017.21يساوكطماوهوجنيه523.23مبلغا057سنةهارنندو

معدللكلجنيه313.6بمبلخمدينا،75تعادلالديونهذهأنالفترةتلكفيجداوهام

التىالصغيرةالصفقاتعنالبعدكلوبعيدةمشرفةجدوضعيةفييضعناماوهذاديون

طرفمنالمقترضالمالمنه/ه28فانهذاومعاليومىالشعبيالإنقاذاقلضادبهاتميز

الديونبقيةأنعلىالبلنسيةالارستقراطيةأعضاءمنعددمناخذقدهارنندودون

0175بمبلغالحريربيعمن-عمليات-9ارضملكيةمنأقساطعدةبيعمنأخذت



ول5)فىهارنندوأكدوقد،والقمح،والصوفوالجلدوالزيوثجنيه

.الصغيرةضيعاتهبيعيعنىماوهذابارضةأيل!(9)!،ولءولب3!،(شا3!3918!س!!

فيذلكإلىبالإضافةلوحظ.وقدجنيه667محاكمتهسنةإليهجلبتقدالعمليةهذهأن

الطابقفىهويقيمكانوحبثببلنسيةأحدها"أساسية"منازلثلاثوجودالكشاف

ببنىوالئالثه،!ل()!7بشاطبةفيوجدالثانيالمنزلأماالبقبة.اكترىوقد،الشرفي

أيضاذكروفدللحياةمعنىأسلوبعنيترجمماوهذاالأميربنيول!!(ول!30)5سانو

ح(9ولو)3اللالئوحتىوالجواهر"والفضةالذهبمن"كئيروجودالمصادرةكشافاتفى

علىلديهكانهارنندوأنسانو.علىوبنىبشاطبةزرعتقدوالزيتونالتوتوشجر

الكنيسةطرفمنبهاوالمعترفالشرعيةالزوجةعنشبئانعلملاوحيثزوجتانالأقل

أوبالعبدةدعيتوالتي!380،شأهلأ(0381)!ولحثحفيلومينافكتوريافهيالثانيةأما

أولادأمبانهامحاكمتهاائناءنفسهاهيادعتوقد.التفتيشمحاكمطرفمنالمحظية

التي)وله!(ودون)ءوله!(دوناصفةطبقواقدالأطفالهؤلاءإنهارنندودون

نستنتجفإنناشرعبون،الأطفالأنإلىونظراالعيانشهودذلكأكدوقد.أبوهميحملهما

نأعيانشهوداحدذكروقد9!هثح(.83!هثحشأ)5وأنهاشرعامتزوجانالوالدينبأن

دونزوجةوكانهاوالجواهروالذهبالحريرومرتديةسافرةتخرجكانتفيلومينافكتوريا

نبيلةعائلةفيبتونسولدتعبدةكانتفقدالواقعوفي)6(حررثعبدةوليسهارنندو

الملكمستشاريأحدكانشاءتا(8ول2!!ولول)ل!28عزيزقاسمأباهاوانصوسرة

سنهاكانحيثصقليةإلىاستجلبهاقدالمئوسطالأبيضالبحرمغامراتأنإلاالمتنفذين

اشتراهاحبثالقديمةفشئيليةإلىرحلتصقليةعنها.ومنرغماتعمدتوقدسنةعشرين

بتاريخ6حيةأحرفثأنهاسانو.إلابتيإلىوجلبهاسيدهلحسابهارنندوأعوانأحد

ما"وهذاوالحكمالرأيفيباستقل!وتتمتعجداومؤمنة(جنبيةأنهابسببأ567جويلية

سهلةحريفةالتفتيشلمحاكمبالنسبةشكلتولأنهاعليهاالظروفبتخفيفتتمئعلاجعلها

سبقوربدودونطرفمنوحمايةغنىالأكئرالموريسكيينمجموعةإلىللوصول

الأميربنيقامعندماللدوكوفاءهمادعواعندماذلكوكان!(،س!ول!4)!؟53!ء3

فانفيلومينا،فكئوربالقضيةالنهانيالتصوبتوأثناءالتفئيشمحاكمإلىمواطنيهمبشمليم

أصيلي،المرتدينأنللمحققبنشارحا،الموتعلىاعترضالذيالوحيدهوالتحقيقأمر

.كهـ،.*.ولأول،.4.!!551،،*13(.)1567()ل!

-،،6-



اوزياندكططوماسدونهوالأمروهذا"بحكمةيعاملواأنوجب،الإسلاميةالأراضي

الثيالدمجسياسةمعيئماشىرأيهبسردينياساسارياسقفوله!(،3!وله+ك!ه)ول!8

التفتيشمحاكمودواوينالكنبسةطرفمنعامةبصفةاتبعتوالتىالبابابهايناديكان

)7(.الحدوديةالمتوسطالأببضالبحرمشارف

فيوافقهمقدالأعلىوالمجل!منالرأيهذاعلىموافقينيكونوالم،بلنسيةمحققيإن

العائلاتإضعافعلىيعملونوكانواالجزيرةوشبهللشرقبالنسبةالسياسىتحليلهم

واحدبالتعميدعهدلحديثيالوطنيةللمقاومةالجوهريةالمفانحأحد،الكبيرةالموريسكية

لأحد.تخضعلموالئيالوسبطالعهدفيالنبلاءلطبقةالأساسيةالعناصر

فييتمثلانهدفانلهاالتفتيشمحاكمطرفمنالغرضلهذاالمدروسةالخطةإن

س!أولهس!(ص!4دوفوانتبالكونتالمتعلقة0158أزماثوكلوئفقيرهاالنخبةفضح

بولولورنزوقضيةأو!!ث!(ص!4)ول!ول!ط!لم!اليراسينجياوبائباعهص!،ولس!لها+)3

24،(لمط)034ء8ازكيارلوقضيةأيضاوكذلكس!+(3)أس!لهائارواهدأ(ول!023)515!

علىدللتفد،المقلقباريزجيللموضوعنعرجأندونوهذا53!!3()صطسيقورب

أمئكهاأضاعتفدالسباسة،هذهفاومتالنىالعائلاتأنعلىوضوخبكلالسياسةهذه

احتفظتفقدالتفتيشمحاكممعئعاونتالتيالعانلاتاماالتزامها،نتيجةوأبناءهاوشرفها

الوجه.ماءأضاعتأنهاإلاباملاكها،

الكادحةالأغلبيةلدىالسمعةعلىالمحافظةفيالمتمللةالصعبةالمعادلةإن

معالتعاونفىلنصوحدينذاتخطيرةسياسةإلىالموريسكيةبالنخبةأدىقدللمجموعة

مهلكةتكونسوفأنهاإلاالوافعبحكمرأينا،كما،المفروضةالعئمانبةوالسلطةالأسياد

والذينالتفتبش،ومحاكمالملكطرفمنتهديدمحلالأسبادكانعندماخاصةتماما،

سحبوراءكانامعاالسببينولعلالصتقلبالموريسكبينبموقفأخرىجهةمناقئنعوا

الثائرين.لأتباعهمئأيبدهم

علىواضحةبصورةللإجابةاستعدادعلىنكونلنالطوبل،المطافهذانهايةوفي

التىدوكا155مبلغأوالموريسكيين،منه/ه07أننؤكدأنويمكننا.المطروحالسؤال

لأ830ولول!،1ح!20ءا!د!،!!،97،!4!لثا،مر+ةله!ورم!!كه!،!يملؤ!!كلى!كه!،هجعار(7)

يمكا!لا،!يمه-ءلمفص!لا

.8791فيفركماا4بتاريخ)وله!+،مح!ء!(ببوزنسوننوقشثمرقونةمازالتجامعيةرسالة

-،7،-



هذامنالنصفمنلأكثربالنسبةيملو،يطاقلامبلغاكانت،التفتيشمحاكمفرضها

المنعزلينمنه/ه03فإنالتفتيشمحاكممقتصدلحسابات.ووفقايملكونماجملة،الصنف

يكفيلاوهذا،العلنيالمزادفيباعوهاالتىالقديمةوبأمتعتهممفلسينالسجنيدخلون

الدفع،علىمجبرينكانواالأغنياءأنكيفنرىفإئناوعليهفقطالأكلتكلفةثلثلتغطية

نأنؤكد،المالسلاح،السلاحهذابوضعناإلاالمدانينالفقراءلأغلبيةبالنسبةحتىله

خدمتهافيكانواالذينالصخبرينأنجداكبيربنجاحاستعمالهفيتوفقتالتفتيشمحاكم

،المقربونوالمندربونالجديدةالاسقفياتورؤساءالموربسكيةالأوساطيعرفونوالذين

الموريسكيالتعاونظاهريةتولدث،السقوطخوفوطأةتحتانهميذكرونجصبعهمكان

..الأخرىالبياناتكلكسبأملعلى

النميمىالجليلعبدد.:الفرنسيةعننقله

-888-



المسيحيةالطقو!مجابهةفىالاسلا!يةالممارسات

الحنفيوأحمدالطيبلىإلراهيم:لمورشمكييننصينفى

ايبلزاديميكالأ..د.

-اسبلألياالياكلألتجامعة

الئميمىالجليلد..عهد:تعريب

عثمر:السابعالقرنفيالمطرودينللمورشمكيينالدينبةالوضصة،-

وعلىعديدةاقلامبإسهابتناولنهاقدإسبانيالموريسكيىالدينبةالوضعيةإن

غبرالطرد،بعدبقيتأنهامنالرغموكاردياك..وعلىلونقاسأعمالمنهاالخصوص

الخصوصوعلىالتونسيةبالبلادالأندلسموريسكييحولالأبحاثفإنتماما،معلومة

الموريسكيينارتباطببنتقدوالهيلة،اس!ولص!!()!1وبينالاع()8!98بيارىاعمالمنها

المسيحيةالسيطرةتحتبقائهمطولبعدوهذاإسلاميةلثقافةوحاجاتهمبالإسلامالعام

الدينرجالومساعيالمسيحيةالفتوحاتأثناءالإسلاميةالنخبةئخلىكانوحيث

الدينيةالثقافةأنإلىأدىقدعشرالسادسالقرنأوائلفىالقسريالتعمبدبعدالمسيحيين

وهممواطنيهمبقيةعنتختلفحال،أيةعلى،كانت،التونسيةبالبلادالمسلمينلهؤلاء

.الأصليونالتونسيون

فىعلبهدربواحيثالمسيحيالدينجيدايعرفونالموريسكيينهؤلاءفإنوعلبه

وهذا.المسيحيةالاجتماعيةالتاثيراتفىدوماشاركواوقد.المسيحيينمنأغلبيتهمجتمع

الأندلس،مهاجريمجموعاتوكذلكالأصلالتونسيةالنخبةبهأحستالذيالأمرهو

لاأغلبهمكانوحيث،المسلمينلهؤلاءالإسلاميةاللدافةوتطويراستكم!علىللعمل

أنانتظارفىاللغةهاتهخصمنيتمسوفالتعليمهذافإنوعليهالإسبانيةاللغةيعرف

ذلكفىشأنهمالعربيةاللغةمعبتأقلمونسوت،الإسبانيةيعرفونالذينالمهاجرينأبناء

هؤلاءفعقلية،لغويبمشكلفقطيتعلقلاالأمرأنعلى.التونسيةباللادالمسلمينشأن

http://al-m
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تعليمتكيبفوجبلذلكونتبجة،المسيحيبالدينمتشربةكانتالإسبانيينالمسلمين

هذاعننتج.وقدبالمسيحيةمصطبغةكانتالتيالعقليةالموريسكيينوضعيةمعالإسلام

والئيالإسبانيةالنصوصهذهفيعلبهانعثروالتيالمسيحيةضدعنيفةمجادلةالأمر

بالقوةأوطواعبةتلقوهاالتيالتائيراتكلمنالمسلمينهؤلاءثظهيرمنهاالهدفكان

المسلصينالمطرودينلهؤلاءالإسبانيةالنصوصهذهإنالأسبانى.المسيحيالوسطمن

بيداغوجىبطابعشكولائئمتعالحنفيوأحمدالطيبليإبراهبمنصوصالأخصوعلى

المعقدةالعفويةالأدلةهذا،مع،نهملأنودونجداسهلةحججهمجعلماوهذاأساسي

أنناإلاعشر.السابعالقردتخصالدينيةإسبانيافيالثقافةرجالمتناولفىكانثوالتي

نأيسعىكانادبىاهتمامعلىالطيبلي،إبراهيموضعيةفىذلكإلىبالإضافةنعئر

ذلكدرسوقدشعرا،نصوصهميكتبونكانواالذينإسبانيامهاجرىبقيةمعيشاركه

بهالمقصودكانالأمرهذاأننعتقدأنلناويمكنك!فاه(.3!8)ول)ك!ولآسيناليفيى

أدبيةبئقافةالشعرهذاربطوجبأنهغيرالبيداغوجى،الاهتمامخصمنافنية"معاملة

.والمراجعاتبالئدقيقمحبةإسبانية

الموريسكية:للكئاباثوناشرككلالبودورهالطيبلىابراهيم-2

شخصيا.ونصهوأناأسيناليفيعرضهفدالطيبليإبراهيمعنالآننعرفهماإق

فرننادولويبعنايةالنهابةفينشرفد،مماتهحئىآسينأوليفييبهوعدناالذيالشعرى

جامعيةرسالةإطارفي3!+-كاهولط(ول!ول04ص!!-س!ط!ولع)ك!وله!بونسبارنابي

الكاثوليكى!فارنندومعهدبنشرهايعتنىسوفوالتيالبكانتجامعةفىفدمت

.(كاكاح!!0!3كاس!)سقوبسر(3ص!م!ول!ول04)

الوفثنفسفييعدبشمتور،استقروالذىفرطبةأصيلالأندلسىالطيبلىفابراهيم

الأحيانبعضفياعترفوقد.الكتابمنغيرهحررهالذىللإنتاجوموزعاأصيلاكاتبا

ولكالال(اراقوناسبخوانجلىبشكلارتبطفقدباشعارهبئعلقمالكلأمابمضادره:

نعطيهأنلناوبمكنالحنفيأحمدنصحررالذيوهوبتطوانص!وله!ءكل!المقيم)3

8!ول!كائ!(!اس!4برنابيدكطلأنجيلالأخيرالتحريرفىبةقامالذىللدورأخرىأهمية

)س!لأ!ث!3!كا..

التونسية:لهالبلادوالألدلسينالفمانيين-الأتراكلدىونفوذهالحنفىأحمد-3

-،02-



المتوفرةوالأوربيةالعرببةالوثائقعنهالناكشفتالتىالحنفىأحمدبيوغرافيةإن

تبحروقد،النهائىالطردبعديافعا،إسبانياغالرموريسكىبانهالقولعلىئتفقحاليا،

التونسيةبالبلادذلكبعدليستقرغادرهاثمببورصةالئركيالوسطفىالدينبةالعلومفي

والقضاءالفقهيالتعليممارسوقدإسبانيامنالأخرىهيطردتالتيعائلتهصحبة

الطيبليإبراهيممساعدةإلىيحتاجأنهإلاجيدا،الإسبانيةيعرفأنهالتونسبةبالبلادالأول

المخطوطذكرهمافبلناإذاالمهارةقلبلةببدهوامشهعلىأصلحهوحيثنصهلئحرير

.90014رقمالفاتيكانفيالمحفوظلها(ول8حول)ول

وأحمدالطيبلىإبراهيممنكلتحريرمنالنصهذاأنكذلكنؤكدأنلناويمكن

العربىالأصلذاتبالكلماتالملبئة،اللغويةالنصمصطلحاتدراسةأنعلىالحنفى

بالبلادالمستقرينالمؤلفينهذينبينالواضحالارتباطمدىئبين،حججهوكذلكمباشرة

رفعفىوالمتمل!المشتركالحرصلهاتهكلاهمايخصصانكاناواللذين،التونسية

المعارضةالمسيحيةالمعتقداتورفض،المهاجرينلمواطنيهمالإسلاميال!ثافيالمستوى

الإسائمبة.للعفبدة

المسبحبة:للطفوسالمعارضةالإسلا!بةالممارسات-4

لمالأسلاميةالممارساتحولالبياناتأنالأمربادئنلاحظأنوجب:العمومياتا-

لمئلعادةويمنحانهاالإسلاميوالفقهالثينعليهينصكصاالتقليديللنظاموفقاتعرض

وفقايتمسوفالعرضهذاأن.معروفةأشباءتملوانهاالمفروضالممارساتهذه

المسيحية،الدينيةالتجربةإلىللوصوليهدفهذاأقعلىالمسيحيةوالطقوسللممارسات

حصصوتحملوأمسيحىوسطفىعاشواالذينالمسلمينطرفمنمعروفةهيكما

المسيحيةالطقوسورفضوصفأنالقولوجبانهإلاإسبانياكنيسةووعظالإرشاد

المجابهاتمنالنصوصهذهفيأقلمكانةتملوالأسلامية،والقواعدللتعاليمالمعارضة

..والمسيحالخالقطبيعةحولالنظرية

فإنشيءكلوفبلمختلفةباسبابيفسرالمسبحيةالمعتقداتمعالجةفىالفرقهذاإن

الأولويةلهاالأفعالهذهوطببعةوذاتهالدينبة،والطقوسالممارساتكلمنالغابةهوالله

التئليثيةللمعتقداتطلمعارضةوبوحدانيتهبالئهالإيمانأننفسهاالطقوسعلىالمنطقية

وأكالشهادة:الإسلا!يةالدينيةالممارساتبدايةمنجزءاالآخر،هويشكلالمسبحية-

المسيحىللمراقبنظريةالظاهرفىتبدوالتيالجدليةالصراعاتأن.العقيدةممارسة



يفعلهأنبجبوماذاجدا،ودقيقطويلأمروهوللعقيدةأساسياعملاالواقعفيتتملر

ودفيقطويلأمروهوللعقيدةمخالفةيراهاالتيللمعئقداتالصسيحيالنعبيرتجاهالمسلم

مخالفةيراهاالتيللمعتقداتالمسيحيالتعبيرتجاهالمسلميفعلهأنيجبوماذاجدا،

منقاموقد.عقيدتهعنوبعمقيبرهنأنهنامدعوفهوالمسلمأماالإسلاميةللعقيدة

:الأخرىبعدواحدةالمسيحبةالمعتقداثبنودكلوبإسهابفندحيثجدليةمعاهدةخل!

ممارسةيمئلانبالعقبدةوالإيمانالجدليةالمناقشةهذهإن.والمسيحالخالقطبيعةحوك

-المسيحي،الإسلامىالجدالبروحالمشبعينالموربسكببنجعلالذ!الأمروهو،إسلامية

تأكيدفييتملوالمعتقداتضدالموجهةالهجوماتفىالعنفمظهرإن.بعنايةيؤدونها

ممارسةأنإغفالعدموجبوعليهالإسلاميةللمعتقداتالإيجابيللعنصروسلبىأقو!

+.اللهإلاالهالاسلبيةبطربقةالآخرهوعنهيعبرالإسلاميالدين

بالاعتبارالأخذابضاوجب،النصوصهذهفياللاهوتيةالمناقشاتأهميةولتحديد

الرجلهذا،الترجماناللهعبد)أمث!المسيحيينضدالجدالفيالطويلةالإسلاميةالتجربة

كانوحيث،الموريسكيينوصولفبلقرنينبتونسوالمستقر-الإسباني-الإسلاميالدينى

التركية،اللغةإلىالعربيكتابهترجمةعلىوعملواكتاباتهوثمنواقرعواقدهؤلاء

منيستفيدواأنبإمكانهمالموريسكيينالكتابإنالعثمانى(.؟السلطانإلىكهديةلتقديمه

المسبحيةوالممارساثالطقوسضدلمجابهتهاويسراسهولةأكثرمواضيعبعدةالسنة

المناقشاتعلىمتعوديز(،الإسبانيةئقافتهمبفضلكانوا،فقدذلك،إلىوبالإضافة

واسعااستعمالاذلكيستعملونإسبانيامسيحيوكانوحيثواللاهوتيةوالفلسفيةالتصورية

الموريسكيينجدالأصالةملاحظةوجبكماعشرالسابعللقرنوالثينيةالدمافيةالحباةفي

هيحججهمأنعلى:الوسطىالعصورفىالمسيحبينضدالإسلاميةللمجادلاتبالنسبة

اللهلعبدبالنسبةذلكذكرنالقدشخصى.وتفكبرعاشوهاتجربةثمرةالأحبانبعضفى

نتيجةبشكلماوهذاولول(.ثحأس!3ول+)!4ء33طورمبدا(انسلم)اسمهالترجمان

عليناوجبوأخيرا.المسيحيةوالمعتقداتالإسلاميةالدينبةالئجربةبينتمتلمجابهة

فهمسوءمنبنبعالمسيحيةالمعتقداتلبعضالإسلاميالرفضأنكيفنفهمأنأبضا

أو،المسيحخئلمنللخلاصالمسيحىبالمفهومالمتعلقوهو:مطلقرفضمنأومنهم

ووفقاالكنيسةأسرارمنتحقققدالخلاصوهذا:الشخصيةوالخطاياالأصليةالخطيئة

للكتابالإسلاميةللفكرةتقديرفىعامةتدخللاالملاحظاتهذهإن.المسيحيةللعقيدة

المسيحية.والطقوسالمعتقداتمنطقفىأساسيةتعتبرأنهاحبنفى،الموريسكيين



الأساسية:المفارقاثب-

الممارساتجابهقدالإسبانبةاللغةفيالتونسيينالمسلمينللمؤلفينالدينيالجدالإن

المسيحيةالطقوسإدراكمعهيعملإطارفىالمسيحيةالممارساتمعالإسلامية

التيالتطوراتحدأقصىوالىمبسطةبصورةنقيمأنويمكنناالإسلامبةوالممارساث

التالية:المفارفات،النصوصمنصفحاتعدةتحتل

طرفمنعمدالذىالمسيحمثالمعالإسلاميالختانمقابلالمسيحي-الئعميد

يختنواأنالمسيحيينعلىفإنوعليهقبل،منمختونينالاثنانكانحينفى3"المعمدانى

المسيح.شانذلكفىشأنهم

للماءبالنسبةالطهارةممارساتمقابلوضعالمسيحبوناستعملهالذيالمقدس-الماء

ووضوء(.غسل)طهارة،المسلمينلدى

الإسلاميةالصلواتمقابلووضعمعقولغيرعملبانهالمسلمينلدىالقداس-اشتهر

"الحمدمقابلوضعتالإسلاميةالجمعةصلاةفإنالأحيانبعضوفى،اليوميةالخمس

3.المسيحيالرباني

حججتقديممع)الغفران(الإسلاميالإلهىالعفومقابلالمسيحيةبالتوبة-الاعتراف

الكاثوليكيينضدالبروتستانتدوركبيرحدإلىيشبهوالذيللقساوسةالوسيطدورضد

عشر.السادسالقرنخص

الدرسكتحتالأخرىهىوضعتقدالمسلمالزواجمقابلالمسيحيالزواج-عاداث

وقرابةالزوجاتوتعددالطلاقوإمكانيةالكنسيةبالعزوبةيتعلقمالكلالخصوصوعلى

الزوجين.

وعلىالمسيحتلاميذطرفمكوخاطئةكاذبةاعتبرتالتيالمسبحية-الكتابات

عدةفىوجدكما،للمجادلةأساسياعنصرااعتبرالذىالقرآنمقابل"ولكا!(بولرأسهم

.اخرىجدليةمواضيع

المذهبلدىالباباسلطةالخصوصوعلىالمسيحيةللديانةبالنسبةالكنيسة-سلطة

انتقدت،قدالسلطةهاتهكانت،المقدسالقربانوأسرارالدينيةالطقوسلتغييرالكاثوليكي

علىأدخلتالتىال!لقيحاتفيالمتمل!الوحبدالحدثفإن،النصوصلهذهوبالنسبة
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الممارساثمعتتعارضوهىالإلى،مصدرهاضدحجةيعد،المسيحيالتاريخ

.القرآنوحيمنالنابعة،الاسلامبة

هذهفىبشدةانتقدتقدالمسيحيةللئعاليمالتمئبلعمليةفيالقسيسرسمفإنوأخيرا

الخالق.معالمؤمنولعئقاتإلهيةلحركةئغئفرلاكوساطةواعتبرتالمجادلاث

إسبانياكثلكيةضدالجدليةالموريسكيينلأدلةالبروشمئانثىالأصلمراراذكرلقد

كانالتأثيرهذافإنالمسبحية،الأسرارمجالوفيعشر.السادسالقرنخل!المسيحية

التقليدإلىحججهالأهميةأساساتستندوالتىالعقيدةلمعئقداتخلافاوهذاجداواضحا

الوسطى.العصورخصالمسيحيةضدالإسلامىالجدلي

الئميمىالجليلجمدد..ثعريب:

-،24-

ا!بلزاديميكالأ..د.

-إسبلألياالياكلألتجامعة



المورسكيةالهويةعلا!اتمن!مةالتكهنظاهرة

كاردياكلويد.ا.

فرنسامونبيلىجامعة

خصصتالمسبحيين،ضدالموريسكيةالجدليةبالنصوصسنواتقبلمهتماكنتلما

الحين،ذلكمنذقادتنيثم)1(الموريسكيينعندالتكهنلظاهرةصفحاثعشركتابيفي

!لأولس!!3ولء"الغربفى*الخوفككتابجهةمنالعامةالمؤلفاتبعضمطالعة

منالمتخصصةالمقالاتوبعض)2(ل(ولء9)لمه!ءثحولأس!!دبليمولجان4،س!حه،ولح

حولالتفكيرفيالئعمقإلى)3(ولز!أوليلا)ث!ه"81ميلهوألانكمقالاتأخرىجهة

هدفهجعلالذىالمؤتمرهذانطاقفيعرضهاأريدالتىالأفكاربعضوهذهالنقطةهذه

الموريسكية.الهويةعنالبحثالأول

المؤسسة.منشوراثلدىالنصلهذاالثانبةالطبعةراجع)1(

س!!ع4!8أا!ء،هدأولهك!،!لا380ك!4ولءكهءداس!"3غ؟ا!ولكه،ل!8ولس!ط9ءهاس!51".95-94،

الموريسيكة(.التكهناتلاحدى)نقحرة.0"1704.104("س!.9،.7791414-704

:والمسيحيونالاندلسيون!الموريسكيونالتميميالجليلعبدد.بهاقاملتيولكتابناالعربيةالترجمةراجع

.!989انزغو،الثانيةالطبعةسبرمدى،منشورات+الجدليةالمجابهة

هاع!احول4ول،ل!!ول،كامأ9!ول3ءولهحس!ء84ولياس!كلأأ*(*عأ+*-ش!!ع9اغس!اس!)كا))2(

!!ة!.49!!لاء8791.3.

*.،+8"هح5!لأ:كتابقراءةالمفيدمنانهكما.الثانيالجزءمنالسادسالبابخاصة

.(ةومزيدمنقحة)طبعة.!كا"8"ءولولس!9ص!4اهولاسأهءكواء،ءك!313!ع،8!للأا"ه8391

8"فىلهاهولأ8!أول)ول،ا!اص!!اس!64م083؟ءلهاول!4ل!11كه5!،س!ولء،41ح139لهاأ"س!5ول)لة(3ء4

ولأ4س!3:ث!اك!3803!5!حء3ص!ءمس!5؟!!؟ك!84غ155!40ولح113،+!الما4ء9كهول113)"*،حلأ

شاولاتالما3ء41ثا5*ثا!ص!!ثاول5ول4ح،ثطغ!أ!كاعدحأول،ع3ولولاك!يم833؟!س!983لما!

اطلا!غ*!4ول!!ك!"!!!أه!س!155ول4!احا!ء!168ل!4ما113308+!3*!ل!،،ول،2891،،0ولس!،

.74-52.0"،،

11:المؤلفنفس!ل!ومنءث!ح-ص!!ولم!ولهك!،ك!8ص!اول!ء!ثاهول3!!ز4،ص!حاع40غث!ح،سايا(07ك!ا

8!!!!43ء11ل!!9!س!3لما43ء43ص!3ول8س!33يا!*"43!ول9حا*5ول4ع؟384،8لماء،*أ11ء-

أسأص!كاخهس!أس!119!اش!يلاولع!43ح،1هـ5!5ء4ا!كلأ8س!4ص!ثاص!،لأهولح"أ،،+8291،"ه.

78.-61
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مكانكلفيفهيأهميتها،إلىلنتعرضثم،الظاهرةهذهمعنىشيءكلقبللنحدد

يعلم،اللهحضرةفييقعالانسانىالعملأنتفترضأنهابماالدبني،للواقعأساسيعنصر

نأاللهلهذاويمكنمعينزمنيظرففيالبشرىالمخلوقبينماخالد،وهوشىءكل

مصيروخاصةالإنسانيةمصيريكشفوأنالأحداثمجرىعلىعنايتهتدابيريكشف

بنتميما،التكهناتهذهبينومنيختارهاالتيالمخلوقاتبعضإلىالمختارشعبه

الفرقبهذااليومأهتمولاالمزيفةنصوصهاأيضالهاالأديانلكن،الصحيحةللمعئقدات

مننصرأكط،يهمللاالذيالمؤرخبلالدينرجلنظربوجهةليستالنظروجهةلأن

هذهفىالمؤرخدوربقتصروسوف،العقليةفهمعلىثعينهأنيمكنالتيالنصوص

أنتجتها.التىبالمجموعاتأشملمعرفةإلىللوصولالنصوصتأويلعلى،الحالة

عشرالسابعالقرنبدايةوفىعشرالسادسالقرنفيإسبانيافيبالذاتتعاقبتوقد

وتدميرالموريسكيونيراهكماإسبانياتدميرحوللهامعاكسةوتكهناتعديدةتكهنات

مضادينجانبينعنصالرةحينئذهىفالنصوصالمسيحيونفبهيفكركماالإسلام

والتىنملكهاالدىالمصادرأهمبةإلىمنهجلة،نظرجهةومنذلكإلىبالإضافةلنشلر،

التىالأقلعلىأوالموريسكيونكتبهاالئىالنصوصفىالموريسكيةللئكهناتتنحصر،

والتيالمسيحيينعنالصادرةالإضافيةالشهاداتوفيجهة،منالعربيةمنترجموها

مدونىعنالواردةالرواباثفىأوالتفتبشمحاكمقضايافيإما،الأخرىهينجدها

كا!!ل!أ!4!ولث!)افبىكزإيوقوادالاخارا)ء4!أ!(بليدةمنهموخاصةالطردأخبار

)4(.ىأخرجهةمنول(7!ولل!034!5)!ولكادوناأزنارو!له(س!هلأء*3

ولل!ول3!ح034!!ولء!()043،ل!"ممملماالا8ةول)دوللأكاس!485ءص!38305014!لاس!30)4(

ص!كه5+،س!اه3لاك!ول!!4ح3،1ا!س!*!عأحولك!!8ء4ولولع"9!5كلأح!4هولاء3ء!أاح

س!05010،!ح+عء5033ء4علأهول؟ص،ء!ءثا+،!س!5ح!043ء31!ط!مم!ا1216.

ك!ولل!ا!84!!3الأ!كهـ3ع3كلأ،33(س!،!يلا430)حءلمحااكا!53!عا9*ءأولصأههوللألولصأك!85هول5

4!501ول5310س!5ك!4حل!كه"!ول!،كامول"15ول!،8*ح5أ!45ءطهـ33ه!لأول،،3،6.

ك!ول!4!ز!أ!!33ل!اكاءص!3لأ!33(يلاس!53هكه)ء4ولح!53*ءأط"*حاثا3اةوللألول3،،كهاول5

ص!4س!40338،5عك!هاولس!503830س!4ل!!39ا!ول!!15"ص،!ول3!اهس!8*س!4،ولك!!أكاك!طهـ

1614.

حا!!4أ!ل!()ءولاح535)ول!س!4ح15ك!يلاس!909380ص!4د!59!،!ولأ!ك!ص!+س!ا!38ح"18س!

يلاحلا،8161.
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كتابمناقتبستهطويلا،استشهاداعليكمسأعرض،الموضوعصلبفىوللدخول

الغرناطيينالموريسكيينأحدكتبهابمراسلةوالخاص1616،لسنةكزافييإيفوادالاخارا

تروخيلومدينةسكانأحدإلىالاا(5)!ولذأموليناوالمسمىالجزائرمدينةإلىأطردالذى

!هول3!ح!ةول8!ثحص!4)!ك!لا!ههـءأ)لويزاديخيرونيمودونالاسبانية3+(لول)0811

))3(..

لنانقلهالذكطالنصطريقعنإلاالرسالةهذهايأسفمعنعرفلاأنناغير

بمامئلاوالخاصةعليهاتحتويالتيالدفيقةالبياناتبأنأقولفانيذلكومعفوادلاخارا،

أوايطاليا،إلىاوبفرنسا4ءلها!ول!لأ()شأهاللنغدوكإلىالموريسكيينبمروريتعلق

الاعتقادإلىتدفعنا،أخرىمصادرمعالنقاطبعضحولبهاالقيامبمكنالتيالمقارنة

ملكعملمنيكنلمالطردوأنفضيلتكلتعتقد:يهمناالذيالصقطعوإليكمبصحتها.

منأكثرإلىترجعتكهناتبالفعلهنارأيثفلقدإلهى.وحىعننائجهوبلإسبانيا،

ومنبلادكممنيخرجناسوفاللهبأنفيهاأقرأوكنت:لنايقعسوفبماتنبئسنةألف

منكبيراعدداوأن،مستشاريهوعقولالملكعقلفيالفكرةهذهيغرسسوفذلكأجل

علىالتكهناتهذهتنصكمافعلاحدثماكلوباختصاروبحرا،برايهلكونسوفذوينا

القهبكلمة،يفرضملكايبعثوسوفتصيبناإهانةأقلحسابهعلىيأخذسوفاللهأن

أخرىأشياءوهناك.والمدافعالحصارعنهوتعجزكله،العالمعلىسيطرتهوحدها،

ئقلهوقعبلنسيلمنجمآخرتكهنارأيتكما.أطيللالكيهناأذكرهاأنأريدلاكثيرة

لخرفانطردفهو،حقيقيةمعجزةهوالطردهذاإنإذن.السنةهذهنفسفىبلنسيةمن

تلكحقيقيةمعجزةإنها.غادرةضاريةذئابقبلمنالسلاحمنومجردةكادحة،وديعة

لاإني،صدقنيلكن.الجشعةالذئابوسطتقيمأنالمسالمةالنعاجبإمكانتجعلالتي

فيكنتلوكماالعقلبة،بنفسوإنما،الإهانةصدمةعنالناتجالانفعالتحتهذاأكتب

وسوف،عليهكنالمامخالفماديأوروحيعملبايالقيامعلىهناإجبارنافلمإسبانيا،

52فى"الجزائر)ص!30384أ-ياوله!3(ايزيدورالقدبستكهناتقرأتملومسروراأكون

أ+.611جوبلبة

إذاولدبنا.جدلىالجوابوهذاينقلهالذىقوادالاخارافبلمنجواباالنصهذاويثير

مقامفيمثلاذكرتفقد:أخرىحالاتهناكولكنالطرد.بعدمالعصرجديدةحالةهنا

ح!لما!4ءار!!!ع3للأ!8ح3،!ملأ40ول!أس!55ول4833"!أ5!0003)055س!8لا.اآ08.757()03%
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النصويوجد.مسيحيوأسيرالموريسكيينأحدبينتونسفيتطورمجادلةآخر

الوطنيةالمكتبةفىالموافقالمسيحيوالنصالفاتيكانمكتبةفىرومافيالموريسكي

هذاإن11:يليمافبكتبنقطةحولالموريسكىهذاعلىقوادالاخاراويجيب)6(.بباريس

المقدسبيتإلىيذهبسوفبانهايزيدورالقديسيقولالموريسكي،بهيهددناالذىالملك

بالنسبةمخطئحسابفهذاوحدها،اللهبكلمةينتصرسوفأنهإما.هناكيموثوسوف

".للمسلمين

فهمعلىالموريسكبونيقدرالا:بقولهذلكبعدالمجادلةهذهقوادالاخاراويلخص

التأويلاتإلىإلابهميؤديأنيمكنلاالمنحرفذكاءهملأن،المسيحيةالتكهنات

والرجكالقديسينمنالعديدبهتنبأقدكانلاسبانياالبعث"هذا:إنيضيفثم".الخاطئة

قرأهالذيايزيدورالمقدسإشبيليةمطرانبينهمومن،عهدهحذدواالذين،المشهورين

تتماشىلاالإلهيةالتنبؤاثأنهوالئابتةالحقيقةلأن،يفهموهأنبدونلكنالموريسكيون،

نفسالموريسكيينوالسحرةوالفقهاءالمنجمينلأقدموكانت".الغضبأبناءنكاءوانحراف

كهنتهمطريقوعنالكواكبطريقعنوجدواوقدمملكتنا.احتلرزمنالتكهنات

مابينالتطابقيحصلعندما0161،سنةإلىيدومسوفالاحتلرهذابأن،المزيفين

3.ابزبدورالقديسوتنبؤاتيدعون

الهويةئظهركبفمحاولةهىتحليلهما،أريداللذانالمتناقضانالنصانوهذان

بالاعتمادقوليأوضحوسوفهذه.التكهنظاهرةخل!منالمسبحيبنتجاهالموريسكية

هويتهيثبثالموريسكيأنإذانرىوعليهبعد.فيماأذكرهاسوف،أخرىنصوصعلى

مقررمخططفيقدرهفيضعأساسا،بالدينمتعلقككائنشخصهبإثباثالمسيحيبنئجاه

العدوأنتثبتالتيهىالمظاهربأنلهبدالووحتىمرعوعته.لصالحاللهعندمنسلفا

.للأحداثالسطحيةالنظرةهذهتجاوزمنبدفلاللتاربخ،والصانعلثحداثالمسيرهو

المحنمنلحظةإلاالموريسكيينهزيمةوما،الثالثلفيليببانتصارليسفالطرد

04!نا،3+س!4:غوانتحتبباريسالوطنيةبالمكتبةالموجود94رقمالمخطوطبذلكالمقصود)6(

ا!4س!حلمول4،5ءا!3!ولهـم3!ح!،غاة?حط38ك!،ا!ول!،ء!ك!55!4ص!8ول501،04

ح!ول!3!لاول490ولحء94!3،5!لهاول!99!4!3!س!9ء3"ةول9!!ك!هول53هولع"ء

ث!ءثاأ.ه03!،!ول

اول(-)ا!*ول،+الحنفيحججعلىنقطةنقطةالجدليالنصهذايجيب

.(ك!!أ9004!4!ا!8لأاء،15!س!8"!7!ح)!ول
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الحاضر،بالظرفالمرتبطالشديدالخوففأمام.الأململؤهبمستقبلتنبئالنىالضرورية

حلقةهناك:يليكماإذاتبدوالموريسكيالتاريخرؤيةإن.جديدةحركيةالئكهنيخلق

الطردعمليةفىفتتمثل،المحنهذهقمةأما.المسيحيينوسطالمحنمنقرنهىأولى

الموريسكيبنإفامةأيالئانيةالحلقةبدأتاللحظةتلكمنذلكن.الماساويةوظروفه

فقطلاالموريسكية،الهويةوضوحبكلهناكتتجلىوسوف:الإسلاميةبالأراضي

جديد.تصادمبعدالمسيحيةعلىالنهائىالانتصاربفضلوأيضابلضغطكلعنببعدها

فىالاعتقادإلىإذاالتكهنويؤولكلها.الأرضعلىيسيطرملكااللهيبعثوسوف

)7(.للموريسكيين!الأكبر"الأملالتركيةاللغةتبدوالنصوصمنعديدوفي،المسيح

ماوأبعدعصرهفيجذريةبصفةمتأصلخطابفىالموريسكيةالهويةهذهوتتجلى

الديانةيعتنقكانشخصابلالآخرينكجميعمسلماالموريسكيفليس.المجانيةعنيكون

ويبنيالمسبحىالمجتمعحياةفىكره،أمأحب،ويشاركرسميةبصفةالمسيحية

)التيالتكهنيةالنصوصوهذه.والتنافضاتالتنازعاثعليهاتطغىظروففىشخصبته

هي:مضبوطةتاريخبةحقيقةتعكس(الأياممنيومفيبعمقودرسهاإحصائهامنبدلا

عندإذاالتكهنظاهرةوتتجلى.متأزمةوضعيةفىيعبشمتنازعمجتمععنتعبرأنها

ارئجاجفيهيحدثوقتفيئماما،مختلفةأخرىمجتمعاتفيأيضاوكذلكالموريسكيبن

الصدفةبابمنوليسالمنطقى،التفكيرعلىاللاعقلانيةفبهوتغلب،العقولفيمستديم

الإسلا3فيهاكانالتىالمناطقفيأكطوغرناطةوبلنسيةأراغونفيالنصوصهذهتكاثر

خاصة،الأقصىحذهالمجموعتينبينالعلاقاتتوترفيهابلغالئىالفتراتوفىتأثراأشد

كبيرقلقعنالنصوصهذهوتعبرالطردزمنوفىالمختلفةالموربسكيةالثوراتزمن

هذهمنالبعضتصورهالذى"العالم+انتهاءجوفىذلكويظهر،المشتركالقدرتجاه

يشعروبينما.القلقهذالتعوض،المعلنةالطويلةالسعادةفترةتأتىوسوف)6(.التكهنات

الحرية.نحومنفذاالحائطعبريبصرونهاهمالحصار،بشبهالناس

5!34!،11!شأ(لأ5لها8)ك!111لأح+ثا3شأ5ول"3خ*ءح9"4380!3يلا35"49ول!81119ول،:نظرا7()

هـءدائأول4لها،،9!!!!هح4ءكأه!اهـفطا!ا!94ئألشه،8!ههدا!4ولول؟ءكط!8اسأ5ولص!1،

ول+ول19791.83".46-73.

اصلمنتكهناتنكريدعيالذى،!ولل!ول(034!ح)!ولازناركاردونايتوقعالمسيحيالجانبمن)!(

خبراءوهمانفسهمالعربيعلمهما"هذاالقيامةيومحتىويؤسرونبهزمونسوفالمسلمينبان،عربي

مصاروابولأ!حلم!(8اشا)5والقابسي)08؟،3!"اول(ابيوالفر)18!+(!الطبيعةعلمفي
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بعبر،الأخرويالانتظارمنوأبعد.الطاقاتتثيرحركيةالتكهنيصيروهكذا

إلهى.بتدخلبالثأرالأخذفيأملهمعن،بالنكبةالمتعلقةالنصوصهذهفيالموريسكيون

المطرودعنهيعبرماوهذاالأملهذابصددالإلهيةالكلمةمناحسنضمانهناكفهل

.أعلاهذكرتهالذىالنصفيول(180)!ولمولينا

جاءوقد.حديثقالبفييظهرهحبث،نفسهمحمدالنبيإلىأحياناالتكهنهذاينسلا

الموريسكيينأحدبواسطةبطلبطلةالتفتيشمحكمةعلمإلىبلغتالتيالرواياتبعضفى

الأنه1:قائلاأجابحزنهأسبابعنأصحابهسالهفلمايوم،ذاتبكىمحمدا،النبيان

فيهيسترجعآخر،يوميأتىثمالمسيحيينأرضالمسلمونفيهيحلريومسياتي

علىالمسيحيةيفرضونسوف،غرناطةيسترجعونوبعدما،الأرضهذهالمسيحيون

بكلهنابينالنبىلكن)9(.النار"عذابإلىويعرضونهمالأذىبهمويلحقونالمسلمين

به.الاعترافمنبدلامحزرفجأةسياتيحيثطيبةنهايةلهستكونالعذابهذاأندقة

نصوصرأنهااي،المسيحيينتجاهالموريسكبةالهويةعنتعبرقلت،كماالنصوصوهذه

فينجدوقد.المناضلةشخصيتهفيهايظهرسوفالموريسكيوإن،جدليةصبغةذات

نفسفيهوفالهدف،الجدليةللنصوصالمميزةالخاصياثكلالتكهناثهذهفىالوافع

نأالموربسكيويريد.العدووضعيةوئحقيرالشخصيةللوضعيةالتفوقإبرازالوقث،

تعليقفيوأيضاالموريسكيرسالةوفىمؤفئا.لهمعاكسةثكونقدوضعيةلصالحهيقلب

الوحيدالمترجمنفسهيعتبرالموريسكيكانإذا:المحاولةنفسفىنكتشففوادالاخارا،

المستوىنفسعلىيضعهبلالموريسكيين،نبييحترملاالمسيحيفإن،الإلهيةللإرادة

القدبسينمكانةفيطبعافهوالمسبحبين،نبىاما.والسحرةالمنجمبنعليهيضعالذفي

تميزالتيالخاصياتنفسنجدفإننا،الحججمستوىعلىوكذلك.الرفيعالمقامونوكي

العدوكنصوص،كانتمهماالوسانلاستعمالفىالئرددعدمأكط:الجدليةالمخطوطات

هوكماعنها،الدفاعيرادالتىالنظريةلصالحوتسئغلالحالاتهذهملوفىئذكرالتى

التركيةالامبراطوريةعلىتسيطرسوتالاسبانيةربةالامبراطوبانيقولونالنين)ع!حكا!ول؟ول(

ول32!ول،القيامةيومالمسيحظهورحتىوذلكالأتراكوكلمحمددينإلىينتميمنكلوئؤسر

.5!مه4ه!ول،055س!،8..111آ7441

.8ء4803!.وله..ا.ههح1.83لما7:!كتابهفي(ث!)!3!)!ا!4!ولادالاجراقويذكركما

ا!فيةةانتهاءقبلالمحمديةللملةالتاموالخراب"الانهيار

مم!حكافط5!+!قا38ح5هـك!ح8ةا!!،ا!!.791،ول610.(فى)
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واستعملوها،الموريسكيونقرأهاماكثيراالتىالزيدورالقدبسلتكهناثبالنسبةالشان

نشروفد.بباريسالوطنيةبالمكتبةالموجود774المخطوطفيبالألخميادونجدهاحيث

جداحديثكئابفىوالئانية)ولهشاولهلط(لبنكولنطرفمنالأولى:مرتينالنصهذا

.ولفوانتيسدكيقلماسأ.يديرهاوالتيالألخميادوللأدبالمخصصةالمجموعةمن

.(51)(أ!ح!!ولكاس!4لها+س!،ولس!)3

بتزويرللمسيحيينالموجهةالتهمةفيتتملوالمجادلةفىتداولحجةنجدوأحيانا

!أح!ول!ل!(كه-ص!!هآهلهك!!اس"خفوراو"اثياس!القو)المسماةالتكهنيةصالنصو

المطرودالموريسكيول!3ءأ!!()5بيخرانوكئبوقدقضيتهممعتتلاعملجعلها

"إن:يلىماالنصوصهذهبخصوص1635،سنةفىتونسفيهناالكبيروالمجادك

النصهذاقرأتلأننى،الأخرىالأكاذيبمنالكئيروأضافواذلكفيكذبواالمسيحيين

المضافة"الأكاذيبهذهعلىيحتويلا،العربيةإلىمترجم،تونسفيهناكتابفينفسه

..)11(

حضرتهم.وفىالمسيحيينتجاهالسنينعبرتكونتموريسكيةشخصيةأمامإذافنحن

منالأجيدتعافبفقطتعكسرسمها،نحاولالتيالصوربسكيةالوصفيةالبطاقةوهذه

اجدادهمأجيالبعدعشرالسابعالقرنوبدايةعشرالسادسالقرنخلرإسبانيافيالرجال

التواجدهذاأسلوبهوحسبفرديتهنطاقفيعاشمنهمواحدكلأنوالحقيقة.المسلمين

بساطةبكلهوحينئذإئباتهنحاولالذىفالشيء.الأصليةالمسيحيةالمجموعةمعالفعلي

والفتراتوالأمكنةالوضعياتاخئلافتجاوزمعالشخصبةلهذهالكبرىالاتجاهاتتلك

المعينة.التاريخية

لأ83س!5أول(ل5ك!ء5)ط،اااكلكاذ8وله!04!35"حطحهء019،عول؟أهحءلا)هول5،؟"س!(1)ه

يلا40ح3ول!لأوللها!!ء!كهـكه9هأح،يما08ول،لأ7391،11،"464-136.3.

!3ولح2ء"3!اكهـحل!(ولس!حعص!س!4)3،ل!ا!*وللماس!00،383!ولكاا!س!86+4774ع!ا

هها!ه!"غث!ل!ولص!08،!*عا!ولء4!!ش5.5ءاهس!ح8ةولء4ء،الأول"!3ء3ءن!اولول04!ا

ولكاس!4،3130!4)!همهـهههعكايأول35ث!ا!ولش!3!34س!ول!"ولك!،ل!48صأا!380ك!3ح304،

!يلا43ة324.00،2891.4س!لا3أول!7س!،+كه:!3"ه،ط"!هء34!،ول"،3045)ح،ح؟"05

246ع،كهول!13!صأولكه:!،01،ول4!ل!كه5!!!لأ(،ء*"ولدا!08ولك!ول113ل!ك!9،!ولح

:طرفمندراستهوقعت)ايطاليا(ببلونياالجامعيةبالمكتبةالموجودول(!)565المخطوطهذا)11(

ولل!ول!+!س!اءأ،!*هولكاهلأولس!3130ك!هس!"كه+!اهح9043!3!ز*!أ!ح،53*!4

مهـولس!8!4!كا5ولش!43س!!اء5*لماا89يئولكار!3ءح15ول!91لأاهح95ءه،3ك!هاولولح3.
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المجموعتينأنالمؤكدومن.المسبحيينحضرةفيشخصيتهإذاالموريسكىكونفقد

نأإلايمكنلا،السنينمنالعشراتطيلةمتداخلةبصفةجنبإلىجنباعاشتااللتين

لهاالتيالمجموعةأنشكولا.شعوريةلابصفةوأحيانا،الأخرىعلىالواحدةتؤثر

.المنقوصبحكمالأخرىمنأكثرتتأثرالتىهيالأقلبة

عند،التكهنيةالنصوصإلىرجعناماإذانجد،أنفعلا،بالملاحظةالجديرومن

وأولااللغويةالأداةونفسالاستد!ىالتصورنفس،الموريسكيينعندوأيضاالمسيحيين

المؤقتتحطبمهابعدعظبمةإمبراطوربةببعثيدعيالذيالاستد!ى،التصورنفس

الجهتين،ومن،التاريخىالتصورهذانطاقفي،وللأمكنةللأشخاصيكونوسوف)12(.

بتمكنسوفطبيعيفوقلشخصشعبانتظارحالةفىذلكوبظهرمئطابقة،نظائر

بواسطةليفتحالتدميريتقمصحيث،المضطهدينعنفتجميعمنالموريسكيينحسب

كمامعاكساتجاهفىلكن،المسيحيينعندالانتظارنفسونجد.السلممنطويلعصر

51.سنر

المختفي،الملكخرافةيرويالزيدورالقديس)5،ولءأ!("بلانتو"أنالئابثومن

الأساطيرمجموعةإلىئنتمي،قديمةايبيريةأسطورةهوجديدمنالملكهذاظهورولكن

،والمسيحيونالموريسكيونيعزفوسوف.المخرببلدانفىأيضاشائعةوهيالأوروبية

-اول)"الانكوبيارتو"المسمىالملكهذاكانفإنالمنقذ.الملكبهذاطريقئه،حسبكل

النمسا،ملك!(ولهل!ءول)ولخواندونتارة،للمسيحيينبالنسبة،يشبهل!(5؟3ء8؟ولقول

نأحبثالجديد،بداوودملقبأيضافهو)13(،3(ولأ998"8ول)1الثالثفلببوتارة

علىالابنعصرمسيحهوالجديدداوودوإنالمسيحالأبلعصرملكأكبرهوداوود

،"أثلا"1ولهأول)ولفا!اع!ا08"حول!"9ء4ول4حأحول!ء03+ا:المنكورةالصقالةفىا()ر

نصوصنا.علىتماماينطبقالذيالأساسيالتاريخىالتصورهذاجيدةبصفةالكتابحلل

92بتاريخبغرناطةالئفتيشمحكمةرنيسإلىوله!(س!!5!4)كا!س!!ديزابيدرودونيوجد)13(

الانكوبيارتو"ان:فيهنقرأوقد.اسبانياتخصالتىالتكفاتبعضعلىليطلعهثقريراا572جانفى

مكانوفي*.)*!!ول(هاجرذريةيبيدسوفولكنهللمسيحيينبالنجاةياتيسوف+(لأولس!ول8ع)315

،!ثاول(*كا،3)5اوسترويسمىالانكابيارتو!ان:آخر

كهـطء3زس!37ء1114ول4ول83هة؟أولء831114،ك!ول؟لما!أ!3س!ول!8ء44هول!لهالول،ل!ول355)
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داوودبروزينتظرالروحسلطانيملوالذكيسنة()الألفعهدولافتتاح،الأكملالوجه

)14(..والروحيةالزمنبةالسلطتالت،الوقتنفسفيفبه،تتجسمسوفتماماجديد

المحتملةالهويةعنتخبرناالنصوصمنكئيرفهناكالموريسكبة،الناحبةمنأما

جامدونالملكجيشضدمعركةفيالماضي"الزمنيكونأنيمكنالذيالملكلهذا

لياخذنفسهالطردقبيلمنتظراكانالذيالكبير"+السيدذلكأووله!()!ثحه!ل

إذاونجد)13(.سهولةباكثرالمحنةأزمنةعبورمنويمكنهم،حمايتهتحتالموريسكيين

إلىالشعباندفاعاتيقودسوفعادكط،غيرلشخصالانتظارهذاالمعسكرينفي

يفضى،سوفوالذىالعالملتدميرالضمنىالانتظارنفسهناكأنكماالنهائيالانتصار

الإسلامية:"الخلاصية"تطابقالمسيحيةف"الخلاصية!.العامالإنقاذإلىمحن،عدةبعد

سوف،الرمزيةالأماكنبينتطابقثمأولامتناظرةوضعيةوفيالدوربنفسأشخاص

علىمعسكرانتصارالرمزيةالأمكنةبعضتغنيوسوفجديدمنالأرضاحتائليقع

آخر.

مرلين:تعادالعبارةهذهنجدبمدريد،للتاريخالملكيةلثكاديميةا8المخطوطةوفي

الإعادتبنإحدىقىونجد"المغربإلىالمشرقمنالأرضسطحسلطتكئحت"ستجعل

+الهرطمان"جوادهيناولوسوف:الأولىللعبارةزيدثوالتيجداالواضحةالعبارةهذه

"،يتوجلكيالقسطنطينيةإلىيذهبوسوفص!س!8!(-)أولكا!وبولبيارهيكلعلى

رمزية.كأمكنةتمامادورهماهنا،والقسطنطينيةرومافتلعب

بينالجدليةاللعبة)16(نقلهبعدآخرمقامفينشرتهالذكحالنصهذافينجدكما

ينحدر،النصوهذا.أخرىجهةمنوالإنقاذالبعثوبينجهةمنوالتدميرالأبدىالهلاك

أعلاهالمذكورةالمرددةالعبارةنجدحيثالزيدورالقديستكهناتمنمباشرة،نلاحظكما

تصوراالمسيحيينعندأيضانجدكما.رسالتهفىموليناالمطرودسيستعملهاوالتى

نفسهالتراثفيالبحثفيترددايهناكفليس.الرمزيةلكمكنةوذكرامشابهااستدلاليا

إسبانياكانتفإذاإسبانبا.فيالإسلا!نهايةعنتعلن(نيمكنالتىالاسئشهاداتعن

ولااث!هولمأءاأ)ول،11!لأحط*ول7ح5ك!هلما3اكه...411"3،س!!اة.،".76ء57:انظر(41)

ءولول3ء34!حه!ول،ل!!اول،5ةولللماا،3ة4!س!!...1هه0.،؟س!،11،آ،3ء،:انظر(ا)ذ

ك!ولل!اء4!،3!،ءيلا!53!س!اط"*يمولكهأةول...،هه0ح.؟8،،315

ح!34!اكالاحايلا315فى4ولءكه..،هه0س!،ة.،"104.0ء604.(1د!)
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جراءمنالهلاكإلىذهبتقد3!،أ20(04،!ح)ءولأزناركاردوناإلىبالنسبة

سوفالذىالأخيرالموريسكىبطردالوضعيةهذهتنتهىفسوف،الإسلاميالاحتلس

الهزيمةيمثلالذيالايبيريللإسرالانهيارفهذاإسبانيا.وبعثالإسلامهزيمةبجسم

أعداء)ضد82المزمورفيكتبالذيداوودالنبىتكهناتفيجاءأنهيبدو،التامة

يجدوكد"4"،وللزولولس!4س!7ولس!ه،ولكااول4ول!ث4!كالهس!7حول!33ول3!:(ائيلإسر

11-8،ولطهـباهأيضايستشهد)وهوالسابقينالجيلينأسلوبهناطهـ(2)3!ولازنار

المقدسةالكتبأنليبينس!!ء!(3ص!4)وله"شاولزطل!شنشونديلبيرازأكهـ+ول!353

يذكرثم.الإسلامىالعالموبمحقالثالثفبليبيدكطعلىالموربسكيينبطردتنبئكانت

وشيكجديدعهدعلىتنصالتكهناتهذهإنويقول)17(.مكةبثدميربنبئآخرنصا

الروحبةالخيراتمن"العميمخاصةإسبانباوعلىالمسيحيةعلىيغدقسوفالحلول

السماوية!النعممنبالعديدالغزيرةوالأمطارالجديدةالأراضيوامتلاكوالرخاءوالمادية

بمكنلاجليلةعمليةوهذهالمقدسوببتالمقدسةالأراضى"احتئليتمذلكلكلتتويجاثم

)18(.الملك!هذالملوإلاتعهدأن

كانواوالمسيحيينالموريسكيينأنهىأخيرةنقطةتوضيحمنبدلانختمأنوقبل

وأسطورةالمختفىالملكأسطورة)مثلالأساطيرونفساللغويةالأدواتنفسيستعملون

الأصلنفسإلىترجعالتيالتصوراتنفسوأيضا(...الخالمقدسةالعدومدينةتدمير

خروفينوجودذكرول(180)!ولموليناالمطرودأنكيفرأيناوقدالسماويةالكتبأي

نبحثأنالمهمفمن.المعجزةقبيلمنيكونأنيكادالذيالأمر،الجارحةالذئابوسط

وصورهبرموزهالنصوصهذهيبدوماعلىغذىالذكطيوحناالقدبسرؤياتأثيرعنهنا

هوفالخروف،الوقتنفسفىالموريسكيينوالمؤلفينالمسيحيينللمؤلفينبالنسبةوذلك

يمثلاناللذانوالوحشالتنينمنهاخاصةأخرىحيواناثئجاهالمختارالشعبرمز

)91(..السلطان

ولل!م!ءول034،ح!ولا،*ل!ك!اثاولةهلولل!ه،5كاس!،4..""ه.س!.،8.،1451،1،.)17(

ممأى3ا!،"ول30143!7.1431)18(

فريارفانسونالقديستكهناتبذكرالحيواناتحولالرمزيةالمؤلفاتهذه)!4ءا!(بليداينمي)،1(

9016سنةفييسمعونسوفالناسبانيقالماحسبتنباالذىول،!3(3نا!حء+75)3ءا!،ء3

عنس!لما!(ء4)!!3!طلارماديالدوقاعلانإلىبليداحسببذلكويرمز.لثور!يما""خوارا
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وعنالعالمنهايةعنمشتركةبتصوراتمرتبطةكانتاللغةهذهأنوالواقع

عليهاينزللمالتي)أىالملحدةالأمممحقفيها،نرىوالتيتهمناالتيالتكهنيةالنصوص

الوحشعلىالخوفوانتصاربصحتها(تعترفانأبتالتيأوالألهيةالرسالةوحى

أفيالقديمالعالمالجديدالعالميخلفوسوف،منتصرةتخرجالئيهىاللهفكلمةسنة،لألف

المسيحيةتلكالمقدسبيت،المقدسةالمدينةانتصارفهو.والهموموالعويلالبكاءعالم

لهويةأخرىخاصيةتوضيحإلىناتيوهكذابنورها".الأممشميرسوفالئيوالموحدية

عنيعبرولكى.والئقافيالاجتماعيالتأقلمطريقفيسائرشخصفهو:الموريسكي

أساسايرفضهوالذكطبهالمحيطالثقافيالقالبفىالمرورمنبدلا،المميزةشخصيته

داخله.يعيشأنهمنبالرغم

عصرهعنالموريسكينعزلأنإذايمكنفلا.حياتهفيالتناقضاثأصغرهذاوليس

هذهحقيقةوندركالموريسكيةالمشكلةنفهمأنأردناإذافيه،يعيشالذىالمكانوعن

أكبرإلماممنتمكنناعمقا،بأكثرالقديمالمسيحيالعالمفمعرفةعميقا.إدراكاالهوية

معرفةمنتمكنناالموريسكيينلنصوصالجديةالدراسةأنكماالموريسكية.بالحقيقة

مجردليسالموريسكئولكنعشر.والسابععشرالسادسالقرنينفيبإسبانياأعمق

وفيمعينبلدفييعيشمسلمهووإنما،بالعكسالحكسولاالمسيحيلصورةسلبيةنسخة

معقدةشخصيةإذافهوجديد"+مسيحيفانونيبوضعمسيحيوسطفيبعيش،معينزمن

لشعبالأحلاموأدلأعمقلنانقلتحيثمعالمهامعرفةمنالتكهنيةالنصوصمكنتناجدا

هويته.علىالحفاظعلىحريصاكان

كارديادلويد.

المكسيكجامعة

ئعريم!

النميمىالجليلعبدد.

تفرالتيالمسعورةالكلابكلالمسعورةالكلابكلش!معهسوفالخوارهذابانيوضحفىالطرد.قرار

عا!!4،س!ة35!حاول...،055.؟)ح،فى32-فى33!،الأسدجودومن
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بارنارفلأسموند.

باربس-العلباالدراساتمعهد

فيالغرناطيذكرهما!هذادينهالوقثنفسفييفقدالعرببة،لغتهبفقدالذى"إن

فإنناوعلبهبالبشراتالموريسكيينانتفاضةأئناءإفريقياشمالمسلميإلىوجههارسالة

الأصليةاللغةعلىالمحافظةأهميةعلىهذه،منأفضلبصورةنؤكدأننستطيعلا

القمعأنواعكلضدومجابهةصراعفينفسهاتعتبربشريةلممجموعة

مهمةأداةتعدفاللغةتماما،ووجودهاحياتهامباشرةيمسهذافانوالاضطهاد.وبالتالي

مستعملالدمجهايسعىالذيالمهيمنوالمجتمعذاتيتهابضباعالمهددةالأقليةبينللمجابهة

محيطهممنالأطفالإبعادعلىالعمل،الظروفلبعضتبعابتمالمثمالوسائلكللذلك

الموريسكييناستعمالمنعمباشرةبطريقةأوالأساسبةلغتهمينسواحتىالعائلي

للموريسكيينبالنسبةالأمرهذاونفس1566سنةالعربيةاللغةاستعمالالغرناطببن

1567.سنةالبلنسبين

القدامىالمسيحيينمعالضروريةالمبادلاتوطبيعةالتثاقفية3الإجراءاتأننعلمإننا

ففى،متفاوتةبصورةولكن،العربيةللغةمعرفتهمالموريسكيينعلىشكولاأفسدتقد

قطيئخلواولمعربكلهميلي:مابلنسيةموريسكيعنالتقاريرأحدذكر0158،سنواث

أمدمنذعاشواائذبن)18404011!3(الوليدبلدسئانأنمثلانرىونحنهويتهمعن

)شمالالبربربالسأهالىمنعروبةأكثرهم،العربيةلغتهموفقدواالنصارىبينبعيد

إفربقيا(.

الذينالموريسكيينأن1577سنةلاحظ)ل!!!!حلم!(القرازمدينةقاضيأنكما

الصتعبومنلغتهميتكلمونكانوا3منطقتهدائرةفيواستقرواغرناطةمملكةمنطردوا

ذلك".سبيلفيجاهداسأعمل(القاضي)أىأنيرغممنهماستلابها
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علىحافظواقدوالغرناطبينالبلنسييناناليومالاعتقادإلىيذهب،عامةوبصفة

القشتيليينمكالعكسعلىوهذا9016سنةالنهائيطردهماثناءالعربيةاللغةاستعمال

الدراساتأن.علىودقيقةواضحةغيرللأراقونيينبالنسبةتاكيدائناأنفقدوها.إلاالذين

اللغةعلىقليلاحافظواقدالأراقونيينبانالقائلةالنظريةقبلتقدتقلبديا،التاريخية

اللغةاستعمالعلىللمحافظةأنجزتقدضخمةلمجهوداتمؤشراتتوجدأنهإلا،العربية

ذلك؟فيوفقواقدمدىأىإلىمطروحاالسؤالويبقى،العربية

بعضوجودمنالرغمعلىوهذاما،يوماالعامةالآراءهذهمل!تؤكدأنيمكن

تعتبرالحاضرالوقتفىأنهاإلاالسليمالإدراكبطابعأساساتمبزتوالتيالدقيقةالفروق

مكتفوبشكلتهتمأنالأوانآنفانهذلكضوءوفيفيهاالتحريوجبفرضياتفقط

غبرهولءس!(4)ءهكانديابمدينةالوضعحقبقةأدتمنانطلاقاوهذاالمحليةبالدراسات

الأمرنفسهو)483!شه(قادسبمدينةالوضعإنأوء"ول!شههس!()!تكوكنتانيابمدينة

كلوتجميعالدراساتتعددالمستقبلفييستوجبماهذاس!لمه+(3)3!شأهواقيربمدينة

.الموضوععناصر

لنائوفر،مفروضةاليومأصبحتالتىالتفتيشمحاكموئائقعلىالاعتمادإن

ملفاتمنالاستفادةباستطاعتهموالمؤرخونفاللغويونالميدانهذافيكبيرةإمكانيات

بمدريدالوطنيةالتاريخيةالأرشيفاتفيجمعتوالتىجداالغنيةالتفتيشمحاكموتحرياث

كاناللغاتبافيوتتعلقان:أساسيتينلمسالتبنتفسيرالناتقدمأنباستطاعتهاوهي

اللهجاثأوالصوتبةالأساسيةالمميزاتهيوماويتخاطبونيتفاهموقالموريسكيون

مالكلتم!ديةدراساتعدةمجدكانتاالمسالتينهاتينإنيستعملونهاكانواالتيالعربية

قورنتإذاجدامتطورةالدراساتتلككانثوحيث،بلنسيةبموريسكييفقطيتعلق

.دمنككبالئواليعليهماشتغلالأراقونيين.وقدأوبالغرناطيينالمتعلقةبالدراسات

لابرتاواناكاهـ(3ولولس!3!!)15ءشابارسلووكارمنالأس!37!+.لأ(هارفي

كانالتيالعربيةاللهجةمميزاتحولالهضاحاتقدمواوقد!ولولطهـ(!ط)!،3!!

3301ء!)برامونودولورول!هل(3ولس!،3)3فسترجوانأماالبلنسيونيستعملها

يدوميكالول(كاس!30348!حاشأ)1!س!3ءشأ-!8كارسالقارسياوريكاردوثء3!(وله

اهتموافقدبارملو،وكارمنلابرتاآناجديدومنأص!ط،ول(س!!أ!"ل!)!2ايبالزا

إطارفىأقدمسوفذلك،منالجدد.وانطحثاالمسيحيونيعرفهاكانالتيالمختلفةباللغاث
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بفضلالئانيةالمسألةلناتشرحأنشأنهامنوالتىالجدبدةالوثائقمنعدداالبحثهذا

المراتعديدفيأنهنعلمأنناجدا.الئريةالتفتيشمحاكموثائقفيأجريناهاالتيالتحريات

ملاحقتهمبعدمقضتعفو،بمراسيمالموريسكيوناستفادعشر،الرابعالقرن!ل

لد!بذلكالاعترافمسبقاعليهموكانذلك،فبليمارسونهاالتيالإسالميةللممارساث

انتزعتالتيالاعترافاتهذهلمئلأئرعلىالبتةنعثرلمكباحثينأنناإلاالتفتيشحاكم

كلشخصيا،وأنالابرتاآناعئرتوقد،الظروفهذهمثلفىالجددالمسيحيينمن

والمتعلقأ-9561574سنيتغطيالتىالاعترافاتدفترعلى،الخاصةبطريقته

)،315!س!(كارلت:ببلنسيةس!ولطكام!()!"3لاهوارئابجنوبقرىعدةبمورسكبي

.شأل!()!!8ةالسيرو!(س!ول8ثحس!اكاول)ثحمسلموبنى!(س!ولهثح)040مودووبنى

علىيتمسوف،الإطلاقعلىلهانظيرانجدلاالتيالوئائقهذهمنالاستفادةإن

التالية:الأوليةالنتائجتقديمالآنباستطاعتناانهإلاالبعيد،المدى

العربيةاللغة:البلنسيينالموريسكيينطرفمنمعروفةلغاتأربعنظرياتوجد

البربريةاللغةتكونأنيحتملفانهذلك،منالرغموالبلنسية.وعلىوالقشئيلبةوالبربرية

حتىبريدىنصأيعلىلابرئاوانابارسلوكارمنمنكليعثرتماما.ولممستعملةغير

بالأندلس،والبربريةالعربيةاستعمالحولمؤخراظهرتدراسةوفيهذا.يومنا

اللغةهي"العربيةأنمولهح!ل!(5لأ-ولحه!8)كاانهيلابوشجاسنتوالباحثاسئخلص

مؤشرأكيعلىنعئرلمأنناكما-الئقافية"الحركيةعنئترجمفقطهىالبربريةوأنالئقافية

ببلنسية.لاهوراتاجنوبموريسكيينلدىبربريةلهجةوجودعلى

مثلواالذينالبلنسيينالموريسكيينفمحاضرآخرأمرفهذا،بالعربيةيئعلقمالكلأما

نأحينفي،بالعربيةالمحررةالوثائقمنمجموعةلناتركتفد،التفتيشمحاكمأمام

الحروفاسئعملتوالتيالكاتالانيةأوالقشتيليةباللغةالممحررةالألخمياديةالنصوص

ظاهرةتكونأنالممكنمن*انهلابرئالآناوبالنسبةالمحاضرهذهفينادرةتبدو،العربية

الموريسكيينأنذلكفحسبالمسيحيةالطقوسلأداءببلنسيةاستعملتقدالالخميادوا

".بينهموالكتابةالتخاطبلغة،العربيةعلىطردهموحتىالمملكةهذهفيحافظوا

الأراقونيينبالموربسكيينتتعلقالتيتلكعنكثيراتختلفالتىالحقيقةهذهإن

والتيالكميةالرؤيةمعتداولهاتموقد،عديدةالخميادونصوصعنهملدبنائوفرتوحيث

..مسلموبنيمودووبنىكارلت:التاليةللقرىبالنسبةبهاالقيامحاولت
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سكنيةمجموعةبهافكارلت،خاصةمميزاثلهاالثلاثالقرىهذهمنواحدةكلإن

طرفمنفقطاحتلتااللتبنمسلموبنىمودوبنىلقريةخلافاوهذا،مختلطة

مانةإلىمائةمنسكانهابلغحيثالمجموعاتأصغرتعدمسلمالموريسكيين.فبني

قريةوكانهابدتكارلتأنإلانسمةثلاطضائةرفمبعدتبلغلممودووبنىنسمةوعشرين

تبقىماالقولووجب،التفتيشمحاكمأجرتهاالتيالتحرياتأننسمةالآلافتضمكبيرة

مسلمبنىمن45وموريسكى951يستعملهاكاناللغاتأيعلىبالتعرفلنايسمحلنا،

ممئلةكانتالعيناتهذهأنالقولوجبوقدكارلات.من363ومودوبنيمنااوا

السكنيةالمجموعةنصفمنأكثر،الثلاثالحالاتفىتناولتوأنهاالئالثللمجموعات

محاكمطرفمنللتحقيقخضعتالتى(التسعينإلىعشرالحادكي)منالرشدسنالبالغة

..الئفئيش

النساءعددكانمتوازيا.وإذااصبحالآخرهوللجنسوفقاالسكانتوزيعفانكذلك

مجموعمنه/ه45حالأيةعلىيمثلونالرجالفان،الأغلبيةيملر283،البالغ

كارلاتلسكاناعترافكلبمناسبةالمحققبينوقدالتحقيقفىهناالمعينينالأشخاص

س!!آه*(.)3!+!+المترجمينخدماتإلىاللجوءضرورياكانإذما،مودووبني

المترجمخدماتإلىاللجوءالمئرجمخدماتإلىاللجوء!م

القريةأنثىذكرانثىذكر

3!حساس!اكارلات942+27ت02375-14+9576

!حول8مولوبنى

ث040

ءكاولمسلمبنى2=284=26025

وللهاكه!اث41+632752+72

ذلك،وتعليلهتفسيره،مترجمبنإلىيحتاجونوالذبنمسلمبنيونساءرج!غيابإن

والجدولمترجمينإلىحتمايحتاجونلا"تئقيفيةلعمليةإلىخضعواالذينالسكانأن
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المفارقاثمنجملةعنيترجم،المعطياتمنعددمنانطلاقاوضعناهالذكي

بالنسبةوكذلك،خاصةمسلملبن!بالنسبةواردغيرمترجمينإلى.فالحاجةالواضحة

بالنسبةضرورياكانالمترجمفانذلكمنالعكسوعلىبكارلات،الذكورللموريسكيين

عدداإلامذالنيستثنولمه/ه79يعادلماوهو217من211أى،للقريتينالنساءلكل

الردبمقدورهنسنة04و28و14بينماالأعمارمنلهنالشاباتالنساءمنضئيل

السيدةفانالوثيقةعليهنصتوكما،مترجمإلىاللجوءدونالمفتشيناستفساراتعلى

ئتكلملأنهامترجملها"ليسسنة03العمرمنلهاالتي)9،3!ول"(قرفةكاتالينا

بالىجومزوجةكا!(3)ءهمارياوهيمنهاواحدةأننلاحظأنناإلاالألخميادية"

ول!ول(.)س!83مانيزأصيلةولكنهامودوبنىأصيلةتكنلمثولءل!(!أس!!)91

التميمىالجليلد..عبد:تعريب
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مفدسلرمزكنعبر:العربىالخط

المورشمكية-الألخاميادوالنصوصلي

جميعلننعيبد.

منوبة-الآدابكلبة

النمبميالجلبلجمدد.:نعربب

بطولتهمعلىالأمثلةأحدالإسلاميةوالأمةالإسبانيللتاريخالموريسكيونمنحلقد

القسركط.والتعميدالسياسيوالتئقيفالاندماجلسباسةومقاومتهمالراسخالمانهموالدينية

سنةالبشراتفئورة،المؤرخبنلدىكبيرااهتماماالبشريةالمجموعةهذهأئارثوقد

المفضلةالمحاوراحدباستمراركاناا-906،1614سنةالنهائىالطردأو1568

لقيقا،تطوراعرفناقدالحاد،الماساوىالطابعذاتالفئرتانوهاتانالمعاصرينللباحئين

.ل()أ!!س!ل!ريقلا-جودراسات.علميةمرحلةلنبدأالمجادلةمرحلةتجاوزناأنناذلك

ذلك.علىالدالةايأمللةأحدتعدان.ث!(9،!لأ)ءعلابيرهـ.أو

العالم،منعديدةأماكنفيتعددتالأندلسيبن-الموريسكيينتاريخعنالدراساتإن

واليكانتس!380()04أوفيادوفيدوليةمؤتمراتتنظيمبفضلذلكثموقد

فإنوالواقع.وتونس)فرنسا(وله!لا(س!ظاء"3)!ومونبلبى)إسبانيا(لمهـ(8!حشأ)!أول

مركزااليومتحتضن،المطرودةالموريسكيةالمجموعةاسئقبالبلدتشكلالتيتونس

عبدالأستاذرأىونفاذحيويةبفضلذلكتمقد"الموربسكولوجي*دراساثفىمتخصصا

علىالباحثينمنعددا،النقاشطاولةنفسعلىيجمعأناسئطاعالذيالتميميالجليل

العثمانيةوالبحوثالدراساثمركزإطارفىالمتباينةالفكريةتوجهاتهماخئلاف

المتعلقةالوئائقيةوالمصادرالدينقضايالمناقشة،والمعلوماتوالتوثيقوالموريسكية

حولدالأولىالعالميةالمستديرةالماندةثم8391(سنةالمؤتمرهذاتتم)وقدبالموريسكيبن

خصالإسلامبةللشعائرالأندلسيينالموريسكيينوئطبيق8491()سنةالألخميادوالأدب

الذىالئالثالعالمىالمؤئمر)وهو9016سنةالنهائىطردهموحتىعشرالسادسالقرن

8791(.سنةعقد
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دينايملوالذيالإسلامجعلماوهذا،معقدةإشكالبةعنالدراساتهذهترجمتوقد

نلمسوحيث،اليوميةالممارساتمستوىعلىمظاهرهلهجدا،عصيقبايمانيرتبط

وكذلكالشخصىللسلوكتشريعايعدالقرآنأنذلك،والدنيويالدينيبينالحواجز

للعالم.ومجهريةدقبفةرؤيةعنعبارةوهوللمجتمع

على،يستنبطونهالموريسكيبنجعلماوهذاذاتيابعداالعربىللخطأعطىفالقرآن

نفملمالتراثوهذا.الهامالئقافىتراثهمعلىللحفاظمارسهاالتيالسريةمنالرغم

العربيةالآدابفيجديدافصلايعدالأمروهذا.العديدةإمكانياتهاوحدودهعلىبالتعرف

الأضواءإلقاءعلىيساعدانناسوفوتحليلهالألخميادوالأدبدراسةأنعلى.الإسبانية-

وهذا.والصراعالئطيشمنقرونطبلةالإسلاميةوالممارساتالعقيدةتاريخعلى

العربي-الفكريالتراثعنالمدافعيعدلأنههاما،وثائقيامصدرايشكلالموضوع

هذايعدأخرئجهةومن،التفتيشبهحاكمسلططرف؟منبالإعدامعلبهالمحكومالإسلامى

جبهةأيضاشكلكما.بالزوالالمهثدةالدينيةالهويةعلىللمحافظةرمزا،الأصل

تعتمدكانتالتيالجماعةأعضاءوبينالإسلاميةالعقيدةبينللتوفيقسعتمعارضة

مقدسا.شيئايعتبرالذىالخطعلىأيضاولكنالفقهعلىفقطليستاريخيا،

أساسى:فكريكمرجع:العربيةاللغة-أ

بكثافةاتسموسطفيالكلمةوغنىسعةجدايحترمونالبدوكانالإسلامظهورقبل

الحدود.يعرفلامطلقبنفوذيئمتعانكانوالخطيبالشاعرإن.اللانهائيةالصحاري

سحرهابفضلالعربيةاللغةإن.بالحكمةتتميزالبدووفصاحةالمعرفةمصدروكان

القرآنوحىفإنوعليه.والسموالتفوقعلاماتطياتهافيتحملواستلهاماتهاوطلاقتها

الذيالأمبنالإنتاجهذافيتجلتمبئافبزيقبةقوةللعرببةأعطىقدالبدوهؤلاءلغةفى

.والإعجابالنشوةلحظاتخصنفسهالرسولعنصدر

سورةيقرأ)صلعم(محمدالرسولكانسنة،أ003منذأىالزمنبةالفترةهذهوفي

الإسلامبةوالعقيدةاللغةبينربطوكان.الفصحىالعربيةباللغةعلبهأنزلتالتىالقرآن

مضمونلهماكانوالإعجازاللغوىفالإتقان.العربيةاللغةلمستقبلقوكطبرباطالجديدة

اللهولغةالإسلاميةالإمبراطوريةلغةكانتالئىالعربيةواللغة.المؤمنينكلضميرفي

الئفافيالأسلامى-العربيللعالماللغويوالمرجهءالرمزصفةاكتسبتقدالقدير،تعالى

والروحي.
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عنهاعبرثكمااللهكلمةمل!الآخرهوالمسيحىالتنزيلفإن،الصورةهذهوبنفس

وهذا.القوةكم!فىتجسمثالتىبالكلمةشبهقداللهعبدابنفالمسيح.المقدسةالكتاباث

الاسمهذاأنإلا.التوراةلموسىأوحىقداللهأنكيفبينالذيالفديمالإنجيلدرسهو

وعليهالهو.:وضوحبكلتعنىكلاميةصبغةوهيللوجود،تاكيدهوبلواحدا،بكنلم

إطارفىجامدةتبقىسوف،اللهعندمناسئلهمتكلمةتعتبرالتىالإلهيةالكلمةفإن

باحتراموذلكربهباحتراموذلكربهبخدمأنالمسلمعلىوجبوقد.الإنسانيةالفوارق

الخالق.كلمة

والتى(الأجنبي)أيالأعجميكلمةحدودوفيالشفقةظلفيالنظامتضمنوهذه

الكفار.لغةهيالتىالإسبانيةاللغةعلىللدلالةالموريسكيونتبناها

:مقدسنظامعلىنركيز:الصبىالخط-2

العربىالخطاستبدالخائلمنالأعجميةفيمجسمابالدنيويالشعورهذايوجد

العربيةاللغةأنشكولاالموريسكيون.علبهأجبرالذيالأمروهواللاتينى،بالخط

والمتعلقالصوتيفقرهامنالرغموعلى(قاعدة28)توجدالصواكدتقواعدفيبئرائها

الإسبانلليهودبالنسبةالأمرونفس.إسبانيةنصوصاتنتجأنمدعوةفإنها،.ول.ولب

والبرتغالية.الإسبانيةالنصوصلكتابةالعربيةإلىالتجؤواالذين

لليهودبالنسبةوالعبريةللموريسكيينبالنسبةالعربيالخطاستعمالمنحوجبهل

المقدسة3للكتابةرمزبةقيمة،الإسبان

فىالمقرآنوضعقدالراشدينالخلفاءتولىمنذالخصوصعلى)صلعم(الرسولإن

علىمتوفقاالنراثيكونأنخوفاوهذاللخطبالنسبةذلكوتموالنبديلالنحريفمنمأمن

وهى؟وتعالىسبحانهاللهكلمة،الكلمةتركيزعلىبعملالخطإن.الإنساناستمرارية

الضمائرتنشيطإعادةأجلمنلهنهايةلامافيالانتظامبمقدورهاأمانةالوفثنفسفى

)حياة-الفعليحضورهامنالصوتفارقتماإذاالقرآنيةالكتابةإن.المستقبلفي

الذاكرةوحدودالصوئيالضميرخارجمدتهاوشمتقرمظاهرهاتتعددسوف(الرسول

نفسهاهيأصبحتالتىالكلماتوهىوئعالى،سبحانهاللهكلماثسمولتوضحالبشرية

المقدسمة.الكتاباتمن
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بعداالعربىللخطيمنح،للمقدسالرمزيةالدلالةذيالمقدسالخطهذااسئبطانإن

خصمنالمكتوبالتعبيرهو،دلالةذلكمنوالأكثرإلهيا.قانونامنهجعلكماسماويا

التبعيةمحدوديةلا،المسلمضميرفىتمئلها،فضيلةلهاالعربيةفالحروفصوئيإنجاز

منالمسلمينإلىإبلاغهاتغفد،القرآنلغة،العربيةفاللغة.معينوثقافيروحيلعالم

بذلكوهىله،وفاءالأكثرالرسولصحابةطرفمنوحررتالرسولصوتخلال

وسوف،الأحاديالدينىللضميردعماتشكلالعربيةاللغةإن.كبيرةمقدسةمكانةتملر

عشرأربعةمنأكثرمنذظهرتالتيللحقيقةورمزاالإلهيللقانونمرجعادوماتبقى

قرنا.

بإسبانيا:الأسمىالإيمان!تعبيرالأعجمية-3

ظهرئحتوالأعجمية،مهددةهويةلكلومرجعدفاعجهازعنعبارةهىاللغةإن

وسطضدوصراعهمللموريسكيينالإسلاميالفكرعنللتعبيرسعتقدالعربيةالخطوة

قدوتجاذبها،صراعهافيالأعجمبةأىالسامبة،الرومانبةاللغةكانتكذلكلهم.معادكي

9016منذالنهائىالطردبعدأيحينوبعدالمهجر.فيأقليةعنالتعبيرتكونأنعملت

الرغمعلىوهذا،القرآنلغةليتبنواالأعجميةالملغةاستعمدإفريقياشمالموريسكيوترك

للمجموعةوالسياسىواللغوىالئقافىالأفقفىتولدت،جديدةكراهيةمجابهةمخاطرمن

.الفكريوالئهميدشالإسقاطمننوعاالعرببةاللغةجهلتعتبروالتى،المستقلةالإسلامية

لوجودها.مبررلهاليسساميتها،عمقمنالرغمعلىالأعجميةفإن،الزاويةهذهومن

المتميزةوالثقافيةوالفنيةالآلبةالمظاهرحولتتمحورالاجتماعيةالموريسكيينحركيةإن

إنقاذعلىفيهعملواالذيالأمروهوأجي!عدةخصوهذا.الأندلسيبعالمهموالمرتبطة

لاالتيالتاريخبةسيرورتهمهىوتلك،الاندماجمنمامنفىدومالتبقى،المتميزةذاتيتهم

منها.مفر

كاسئروأمريكولسانعلىجاءكماالدقيقللشعوركنتيجةا!خميادية،اعتبرتهل

لأ!!3ا!8كاة4ولس!4110380،83"كا!ول!!(3!لأولء3،".2)60.فى

.المعارضالضميرحالةعكسثالتيالمرآةتعتبرالموريسكيةالألخمياديةاللغةإن

الأمةتصنعالتيهياللغةفإنأخرىجهةومنلغتها.علىتأئيرلهاأمةأخلاقأنكما

استعمدأنالاعتقادإلىنذهبيجعلناشىءكلفإنلذلكونتيجة.الأحيانمنالكثيرفي
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الطابعإلى،كبيرةبنسبةفيه،الفضليرجعالموريسكيين،طرفمنالعربيالخطشكل

ذلك.تجاهالفعليالموقفإلىثمللخطالمقدس

المجموعاتلإحدىوالتبعبةالدبنيكنلمبالذاتالظرفهذاوفيذلكإلىوبالإضافة

الشعائرإقامةيفرضذلكإنبلالروحبة،أوالميتافيزيقيةالمعتقداتفيمنحصرة،الدينية

مواجهةفىأنفسنانجدبذلكونحن.الشريعةفىالمتوفرةالقانونيةالإجراءاتواتخاذ

إطارضمنتسربأنكانوالمضموقالشكلمستوىعلىمتماسكالديولوجيلنظام

نفسها،الإسلا!يةالتقاليدإندقة.بكلالشكلبذلكطابعهاإلىسعىوحيث،الجاريةالحياة

منفإنه،النظامهذامئلوفى.الحياةمظاهركلشملتقدللتفاصيلالعديدةبمناقشاتها

وأفيالعالمبرؤيةعضوياارتباطامرتبطةالقرآنأبجديةأفيالكتابةتكونأنالعادى

هذهلأهميةونظراالإسلامبة.للمجموعةللامةللتبعيةالخارجيةالئظاهراتبإحدى

منكنوعماحدإلىاعتبارهيمكنالعربىالخطاستعمالفإن،الخارجيةالمظاهر

إسبانيافىالإسالميةالشريعةبتطبيقالتظاهراعتبرأخرىجهةومن.الدينيةالاعترافات

نأكيفبوضوحيشرحماوهذاعشر،السادسالقرنخصالمسيحيةالعقيدةفيطعنا

عنبالتعبيربلالشخصيةبالتقاليدفقطيتعلقلاالأمرأنترىكانتالكنسيةالسلطات

الإجراءاتخصمنعنهالتعبيرتئمقدالشعورهذاملوإن.العالملرؤيةخارجيةمظاهر

ومن.الموريسكيةالتقاليدتغييرفىالأملجميعاهدفهاوكاننشرتالتىوالقوانينالعدبدة

استعمالأوبالأعياد،الاحتفالأوالعربيالزيحملالموريسكيينعلىمنع،المنطلقهذا

هىبل،عقائديةمبادئعنعبارةهذهولبست.الاصطناعيةالحماماتوبناءالحناءالنساء

علىيكنلممحددشكلخطكاسئعمال،ثقافيمعظمهافإنوبالنتيجة.خارجيةمظاهر

جماعبة.عقيدةعنتعبيرالواقعفيولكنه،شخصيةمبولعنتعبيراالعموم

الننبجة:

الموريسكية،المجموعةعلىللدلالةجماعيةعقيدة:المباشرالتالىالتعبيرأنشكلا

الشهاداتفإن،يناقشلاالذكيثرائهمنالرغموعلىوثمينا.اصلياوثائقيامصدرابشكل

روايات(والتفتيشمحاكمفضاياتحنويهاالتىتلكمئلمسيحيةأصولمنالمكملة

والبلدياتوالكنائسالعدولأرشيفاتفيأوالنهائيالطردعنكتبواالذينالمؤرخين

جدا.وهامامكصلاعنصرايشكل

الئميمىالجليلجمدد.:تعريب
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التميمىالجليلعبدإلىالقشاشغيثأبومن

بارلثلوباثلوثىد.أ.

بورئوربكوجامعة

فيليبالملكينعهدكطفيإسبانياعرفتخلت،قرونأربعةمنذأي906)سنةفي

طردهمعلىالإسبانالموريسكبينأجبرثعندماللتجزئةعسيرامساراوالئالث،الثاني

3!ولل!ول(034!ح)!ولقاردوناأزنارالأبوحتى،الاسلاميةالأراضىنحوالجماعى

هذاأمامشفقةأظهرفإنهالمهصشة،الأقلبةهذهمعمتعاطفايكنلمأنهمنالرغمعلى

وهمالعطشوأصابهمالغبارلفهموالذينالمهجرونهؤلاءعليهكانالذيالرهيبالمنظر

وهذهبحملهالهمسمحالتىشؤونهمبعضمعهمحاملينالطرد،نحوفوضىفىيتجهون

شهادته:هي
ونزحواالملكيينالضباطقبلمنلهمحددالذيالتوقيتفيالبؤساءهؤلاءغادر7

يجهشونوهمماخذكلالحرارةمنهمأخذتوقدأحصنتهمعلىأوالأقدامعلىسيرا

وأطفالهمنساءهمذلكفىومصطحبينوشكاوبهم،أصواتهمفبهامثزجتمشهدفىبالبكاء

وكانولهثا،عرقايتصببونوهمالغباريلفهم،وجميعهمالمسنبنوأقاربهمومرضاهم

فكانواالمهجرينبقيةأماأشباء.منيملكونومااغراضهمتجرعرباتفىمنهمالبعض

لحملمخصصةكانتوقنبوبرادعسروجمنعجيبةاختراعاتمنلديهممامعراكبين

السصمنومجموعةماءوفربالمؤنوأكياسمعدذىبحاجزمحاطةوجميعهاالماء،

واحدوكل،الأنواعهذهنفسمناخرىوأشباءومعاطفالكئاننسبجمنوأقمشةوادباش

منتعلين،الثيابرث،الأقدامعلىيمشيمنهمالبعضكانحيث،عليهيقدرماحملمنهم

يجرونالآخروالبعضأعناقهمحولدئاراوضعوافقدالآخر،البعضأما.قماشيةأحذية

أخرىورزمحليمنعليهقدرنماحملمننساؤهمتمكنتوقد.صغيرةأحمالا

عونكمفياللهكان،أسماعهمعلىمرددين،إليهمينظركانمنبتحيةيقومونوالجميع

...ورعاكم
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ماأخذيستطيعونلالأنهم،اكتريتوجميعهاوالدوابالعرباتتلكضمنومن

بيعبعدعلبهاتحصلواالتيوالأمواكالأدباشمنعليهتمكنواماإلاشخصيا،يملكونه

)لبعضالنساءعديدهناكالأحيانبعضوفي.المملكةحدودإلىمعهمحملوهاممتلكائهم

عنعبارةهىأووالحلىللجواهرحاملاثإلىحقيقةتحولنقدالموريسكيبن(،أغنياء

فىأوأعناقهنفيمعلقةاوالصدروعلىالرقبةفىالاهاواضعات،صغيرةفضيةأفراط

النساء،أدباشض!طتقد،عديدةوألوانبأشكالمحلاةالمرجانمنأشياءوهناك.آذانهن

علىيسبرونفكانواشيئا،يملكونلاالذينأما.قلوبهنحسرةمنجزءلإخفاءساعيات

وثاثرونوخجلونومضطربونوكئيبونضائعونفهموالمرضالتعبأخذهموقد،الأقدام

)1(.وجائعون!وعطشىوهائجونوغاضبون

وهمماخذاواكمالتعبمنهم"أخذفقدرهبب،شكولاهوالمهجرينهؤلاءمشهدإن

وثائرونغاضبونوهملهمحصلمماوخجلون،ومضطربونوبائسونضائعون

بالغة،بقسوةتهجيرهمتمالذينالموريسكيينهؤلاءمنالبعضانإلا.وجائعونوعطشى

المخطوطةصاحبوهوأحدهموكان،المغاربيةالأراضيإلىللوصولالحظحالفهمقد

نأنجحقد)3(،هذايومناإلىمجهولاوكان)2(بمدريدالملكيةالأكاديميةبمكتبةالمتوفرة

ذراعيهما،لهفتحاشخصاناستقبلهحيث،تونسإلىلوصولهحيةشهادة،للتاريخيترك

فيواسعةبحملةفاموالذيالقشاشالغيثأبوسيديالصالحالرجلهوأحدهماوكان

الوالي،فهووفادتهمأحسنثالتيالثانيةالشخصيةأما.الموربسكييناستقباللحسنالبلاد

بخبرةتتمتعمسئقلة،أجنبيةأقليةباعتبارهمالجدد،القادمينهؤلاءحمىالذىدايعثمان

منالعديدمنوأعفاهم،السياسيةحمايتهتحتمباشرةوضعهموقدواقتصالية،فنية

للتاريخليئركجاهداسعىقدالصخطوطة،صاحبالموريسكيهذاوكان.الهامةالضرائب

استقبالهملدىعديدةسنينخصالموريسكيينحمنااللنينالشخصيتينهاتينحولشهادته

أيضا:شهادئهفيوجاءالتونسيةبالبلاد

يلاص!س!3!4ءكهث!ءس!3!8طهـ!ص!!ءا،هلأكه*5310ح50)532.015791(1)

لأاول!03ا!3!ول48س!3ثاحولءم5:!3+"!404ع15ك!904حههتولكا535ولولص3030ح5(ير)

ء3دثم!ه!04ص!ولثا+?ول،يلا84،4!.6002.

نلسه.المصدر)3(
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فيشراسةذووهو،تونسملكداى،عثماناسئقبلنا(الإسلامأرض)في"وهنا

بركئهبفضلإذ،القشاشالغيثابوسيديوكذا،الحململرمعناوديعاكانولكنه،عاداته

لحسنالظروفكلتوفيرعلىساعدوناقدجميعافإنهممعه،الذينالمسلمينوالرجال

)4(.+وصداقتهمحبهملنامقدميناستقبالنا،

ترسوباخرةكلتسددهاأنوجبالتىايكوالمائةضريبةبإلغاءدايعثمانقاملقد

فيللاستقرارالحريةلناتركذلك،إلىوبالاضافةتشجيعنا.علىعلامةوهذاالميناء،في

فقدهذاومع.إرادتهضدهذاوكانالمهديةاختارمنهناكإذفيها،نرغبالتىالأماكن

الداىأنله،مقربحميمصديقمنعلمتوقدلهم،كمساعدةوالشعيربالقمحأمدهم

وأنا،أنتعلينايفرضالواجبفإق،صحتيأسترجع+عندما:لهقالمريضاكانعندما

به.لنمدهم،ينقصهمبماعلمعلىنكونحتىفيها،اسئقرواالتىالأماكنفىنزورهمأن

لاأنعلىحرصالداىهذاأنكماالضرانب...."من،سنواتثلاثخلراعفاهموقد

شؤوننا.فىأحديتدخل

بالمدينةالزوايالناووفرالمؤنبتقديمساعدناجانبهفمن،القشاشالغيثأبواما

نسائهمصحبةالفقراءفيهاأقامحبثالزليجى،سيدىزاويةمل!فيها،للاستقرار

فقدفيها،بقبمونالتيالأماكنكلفىيتبولواأنالأطف!عادةمنكانإذاوأنه،وأطفالهم

أبوسيدىالأماكنهذهمسؤوليأحدأبلغوعندماذلك.جراءمنايأوساخبعضحصلت

مكانا،لذلكنتيجةأصبحالدينىالمكانهذاأنلهذاكرا،الوضعيةبهذهالقشاشالغيث

قذرا.المكانكلانولوحتىهمأين!اتركوهم،القشاشالغيبأبوعلبهردجدا،قذرا

فيوسهلاأهلا:لقاليتكلماناسئطاعلوفيههمالذيالمكانلأنيشاؤونماليفعلوا

وهمويصادقوننايحبونناالذبنإخوانناهمالمسلمينوكلالسعداءفانتمالسعبد،بيتنا

)5(...."المنافقينإلانكرهلاونحنالمؤمنون

الاسئقبالهذاعنيترجمالذىالطوبلالمقطعهذاأذكرأنلنفسىسمحتلقد

فإنه،التونسيةالسلطاتقبلمناستقبالهمتمالذين،الإسبانللموريسكيينالكريمالتاريخى

التاريخية"الملحمةهذهالتمبميالجليلعبدالدكتورأعاد،قرونأربعةفبعد،يقالوالحق

302-402.،ص)4(المصلرننسه

9991.زغوانالتميمى،مؤسسةمنشورات15،ص،والفنونالآداليفىالموريسكينصورة)5(



كأحد،الفعلموضعالموريسكيةالذاكرةبوضعولكنالموريسكيين،باستقبالليس

حولالعلميةالدراساتمعإنهالقولويمكننا.اليومالدوليةالعلميةالمشاغل

إلى،لذلكنتيجةتوصلقدفإنهعنها،وكئب،التميميالأستاذأطلقهاالتيالموريسكولوجيا

الآنفة،المخطوطةصاحبلتونسالموربسكيالمهاجرهذاأثارهاالتيللأحداثعليانتانج

الموريسكيينشمتقبلتفتالمتونسإنقلناإننبالغلا،التميميالأستاذبفضلإذالذكر،

أمبنهوولاكريماملجأأعرفلاالتاريخففي.الماضيةفرونالأربعةخصالإسبان

نحندعيناقد،التونسيةالأراضىهذهفىفإنوبالتحديدوبالفعل.تونسمل!وصادق

والتىالقسريةالجماعيةالهجرةهذهضحاياحولللتفكير،مختلفةجنسياتمنالباحثون

الأبيضالبحروسطالسلممنواحةالحقيقبة،الواحةهذه،تونسفيوعزاءملجاوجدت

واسع،بعدذاتئاربخيةازماتفهناك+،الرائعالبلد+هذاالئمبميسماهاكما)6(،المتوسط

الئميمىفالدكئورنتائجها.كللراسةفىللبدءعديدةقرونح!،أيةعلىوجبوحيث

هنااستعمل)أنارمزكطجسربناءعلىعملالسخاء،وبالغالرؤبةبوضوحبتمتعالذى

ليسبجمعأنالئمبميد.نجححيث)7(كاردياك(لويللصديقالبلبغةالعباراتتماما

عبرالبشربينوالتبادلللمرورايضاسمحقدولكنهالنهر،ضفتيومؤبىخىباحئيفقط

والتياراتالآفاقكلليشملإطارهيوسعكيفوعرفاقامهالذىالتميميالدكتورجسر

.والأجناسوالحضارات

تلكا!ولول!3ولهي!ولد،ولول+هنئنقتونصموائيلالأمريكىالمؤرخيقدمأنوفبل

الجليلعبدفإن،الحضاراتصراعحولاليوممناخهانعيشالتي،البائسةالنظرية

القديمالحضاراتصراعحولالجماعىللتفكيرفضاءدشنقدسنواث،بعدةقبله،التميمي

والمستقلالهامالحواربفضلتحقيقهتموقد،الإسلاميوالعالمإسبانيابينحصلوالذي

صديقناأطلقوقد.الأخرىالحضاريةالصراعاتبروزمجابهةبغرضوالودىوالحر

الجسرهذاعلىالمراثوعديدجميعانحنمررناأنبعد،السخيةالعلميةحركئهالئميمى

الهامالحضاريعملهيكش!يهاالتىالمستعجلةالراهنبةمدىنتصورأنولنا،العلمي

.اليوم

.11صكارلياك،لوىخطاب،نفسهالمصدر)ل!(

8491.تونس3)،صا،جوثانقهم،ومصالرالألدلسيينالمورشمكيينوهويةدين)7(



بالئحديد،اليومهو،الذهبىالقرنوإسبانيىالقدامىالموريسكيينبينالجسرإن

كما،التونسيةالبلادففيالغرببة.والحضارةالإسلاميةالحضارةبينالحقبقيالجسر

لاوالذىالرمز،الجسرهذاالانجاهاتكلوفى،المراتعدبدفىتبنيناسابقا،ذكرت

المعاصرةالأولىنئائجهاتساعنتيجة،النبيلةالغايةوعلوالمتينةالأسسبفضليتزحزح

س!04780باوفييدوأولابدأتفقدالموريسكية،الذاكرةعنالجماعيةالمراجعةهذهحول

قالصمكألفاروبرئاسةالملفهذاحولعالميمؤتمراولنظمحيث7891سنة

8191سنةبمونبليهـ،تمذلكوبعدول.ع!513ثأكاع!3!9!ك!!،ول!ول+دوفوانش!

نظمحيث،المشعلالتميمىالجليلعبدأخذذلكوبعدكاردياك.لويالأستاذإدارةتحت

أماموعلانيةيومئذكاردباكلوىصرحوقد8391،سبتمبرفيبتونسعلمىلقاءأول

تونس"إلىالمشعلأمررأنشخصيا،ليكبيرةوسعادةلشرف!أنه:الدوليينالمؤتمرين

سنةمنانط!ثايحملهسوفالتميمىد.فإنالرمز،المشعلهذاتسلمهإثروعلى)8(

اليومتجاوزتحتىالعلميةالمؤنصراتنواصلتوفدانفطاع،دونالبومإلى8391

ومازال،العالمبلدانمنبلدأىفىإنجازهمستحبلاحدثاعدماوهوعشر،الأربعة

.اليومإلىمتواصلا

إلىذلكبعدانتقلثم،الحماماتفىثمالعاصمةفىتمتفدالأولىفالمؤتمرات

الموريسكببنخاصبسخاءاحتضنتالتىالقديمةالتونسيةالمدنإحدى،زغوان

حبثجدا،الجميلةلهندستهانظيرلابنايةالتميمىالجليلعبدشيدوهناكالمهجربن.

تنظيممنالرغموعلىومكئبة.الباحثينلإقامةوغرفالعلميةللاجئماعاثقاعاتتتوفر

وإلىقلوبنافىنحملمازلناالباحئوننحنفإنناجديد،منالعاصمةفيالبومالمؤتمرات

باسقةأشجارظلفىوالورودبالأزهارمحاطوهوللعلمسخرالذكطالقصرهذاالأبد،

وجميلة.

وتونسإسبانبامنزملاءفيهاشاركوالتىنجاحها؟العلميةالمؤتمراتهذهمهنيةإن

وهولنداوفلسطبنوالأردنالأقصىوالمغربوفرنساالمتحدةوالولاباتوالجزائر

وغيرهاوبورتوريكووالباكسئانوروسياوالمكسيكوفينلنداومصروفينيزويلاوالطاليا

اللجئةملرالموريسكولوجياعلمعنللبحثفضاءاتبإنشاءسمحتفد،البلدانمن

المصلر.نفس،الموريسكيينصورة)8(
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والمجلةوالمعلوماتالعلمىلللحثالتميميومؤسسةالموريسكيةللدراساتالعالمية

تحولوقدالموريسكية،المؤتمراثأعمالكلنشرمنمكنماوهذا،المغاربيةالتاريخية

،البومحتىتنظبمهاتمالتىالموريسكولوجباعلمحولالحتميللتشاورفضاءإلىذلككل

هذهفىبحوثهمبنشر،الدوليةالعلمبةالسمعةذوكطالباحثينمنالعديدساهمحيث

الإشعاعأهمبةببرزماوهوفيهاشاركواللذينومدهشةجداطويلةوالقائمة،المؤسسة

سبيلعلىونذكرالتونسيةبالبلادالتميمىد.أنشأهالذكطوالئقافيالبحثيللعملالدولي

ولهلأ،830!34!شاا!.لأ،حءاكلأ!7!!+:أمثالالتاليةالدوليةالأسماءالمثال

ولس!"ولول140،كللىولص!اس!4ل!"ا!ل!!،لم!353!ث!!*اغ3ء4لما+س!،ولس!كه

،!!3ول!34،لأئأولعصاول،+30ك!س!8ول!5ولل!8!ص!ط،هلاكماول3ء+!لأ!8،ول5لأول"ل!

ول،..*!س!ولص!لول،!8حهول155!وللأس!95ل!-كاهولء"8كه،ث!.ول.!،!كل!"!أول

ول،5ط!ول!4+ولكل!53،ول40"ءول!ث8،ولءعس!س!4!3ث!!س!83!ول!3ول!أ

!8!!يلا،تجآص!اة4!34ءحكام3ح5،هلأولول08!ك!3!"كههلأول5ول!ول!0430ل!

س!ول!3+8س!كه345!ول2ءول،19!آ!ص!ص!كه!33!95،،ص!33،5حمهـ!5س!!المأ!4

فيلامعةأسماءوهيفقط،الأسماءببعضللتذكيرالقائمةوهاته!كاءولول!ال!كأ،

الدولى.المسنوىعلىالموربسكبةالدراسات

للظاهرةمختلفةمسائلالباحثونعالجأعمالها،نشرتالتيالدوليةالمؤتمراتففى

شهاداتبذلكومنحوا،والإنجليزيةوالفرنسيةوالعرببةالإسبانيةباللغاتالموريسكية

التيالأعمالكلطبعتالتيالأكالبمىوللتوجهالسخيالحواريوللفكرللأبحاثحقيقية

وهويةدين:حولأ849سنةصدرااللذانالجزءانفهناك.التميميالجلبلعبدأنجزها

جلبلةاعمالابيهمايضاف،الأندلسيينللمورشمكيينالوثائقيةوالمصادرالمورشمكيين

ال!تناهىالاستطرادوعالملغويئزواجالموريسكى،الألخميادوالأدب:مثلأخرى

وئطبيق)5991(،الدينيةوحيلالهمالأندلسيينالموريسكيينومهن)8691(،

والذكرى؟)9891(9016-2914الإسلا!يةللشعانرالألدلسيينالمورشمكيين

الدراساتووضصة؟4()39!ر294،-2991غرناطةلسقوطسنةالخمسمانة

والأطالالنساء:المورشمكيةوالعانلة؟)5994(العالمفىالموريسكية-الأندلسية

الموريسكولوجيا:وعلم؟)9991(والفنونالآدابالىالمورسكيينوصورة؟)7994(

والموريسكيون؟)1002(الجديدةالوثانقيةوالمصادرالمسنئبليةوالمنهجيةالنوجهات

فى-54-



الموريسكيبنآداب؟)3002(الألخمياديةوالمضءلوطاتالمثوسطالأبيضوالبحر

وكتابلالهمللموريسكيينالأدبيةوالصور؟)5002(الحطينيةوامريكابتونسونأثيراتهم

فىعقدالذيالأخيرالمؤتمرأعمالننتظرفإنناوحاليا؟)7002(16الفرنفىولقهم

الموريسكي.والئاريخالأدبحولتمحوروالذى7002،ماكيشهر

أنبدلا،التونسيةالموربسكيةللدراساتالديناميكيالمخبرهذاأنشطةإلىوبالاضافة

فىالسحر:كاردياكالهفاترسالةمل!أخرىهامةلمنشوراتثانيةفائمةنضيف

وخاصة)6991((16-17القرنين!ىالقدامىوالمسيحيونالمورشمكيونإسبلأليا،

الكتبوهىالملفلهذاالدقيقةالمعرفةذيالعالمهذا،نفسهالتميميالجلبلعبدتآليف

فيودراسات؟)1991(الأندلسينالموريسكيينوقضيةالعئمانيةالد؟لة:التالية

المورشمكيةللدراساتالعامةوالببليوضافيا؟)9891(الألدلسىاد!رشمكىالتاريخ

الألدلسيالمورشمكىالتاريخفىجديدةدراسات:الأخيروكتابه)5991(الألدلسية

المفاربيةالتاريخيةالمجلةفىتباعاالمنشورةالجديدةدراساتهعنفضلاهذا)0002(،

بعدئذ.

حولالتونسيالمختبرلهذاممبزةحصيلةهوالثقافيالحوارأناعلاهذكرتوقد

الدراساتمنبعددالضادلغةفيبالئعريفأيضاساهموالذيالموريسكية،الدراسات

أهائالبتعريبها،التميميالأستاذوقاموالفرنسبة،الإسبانيةباللغةنشرتالتيالقديمة

المجابهة:والمسيحيونالألدلسيونالمورشمكيون:حولالمشهورةالجامعبةالرسالة

لونقالبدورللموريسكببنالدينيةالحياةوكتابكاردباكللوكط)2914-0163(الجدلية

حوككتبيبعضبتعريبقامتالتيالتميميمؤسسةشخصيااحييوأنا)3991(،

اليونسكومعبالتعاونذلكوتم-الاسبانية-الإسلامبةالمقارنةوالدراساثالموريسكولوجيا

بورتوريكو.وجامعة

بهذهمخنصينزملاءبتكربمقامت،التميميمؤسسةبهتميزتالذكطالسخاءومع

ثمكاردياك.للوىجزعينفيالتكريميبالكتاببدءا،الدولىالمستوىعلىالدراسات

الأدبيةالدراساتهذهفىالمتخصصةالأولىالسيدةتعدوالتيكارسكو،صوليدادلماريا

لأهمرابعتكريمهناكثم.جزعينفىشخصياليتكريمىكتابإنجازتمكما.الإسبانية

هذهإن.الإسبانيةأوفييدومدرسةبهاونعنيالموربسكيةالدراساتحولالمدارسوأكبر

فى-55-



علىالاخئصاصهذافيالفاعلينللمساهمينوأهديتالدراساتعدبدجمعتقدالأعمال

الدولى.المستوى

التئالكلماثأتبنىأنإلاليفلبس،المتواصلالنشاطلهذاالكبيرالجهدهذاوامام

ئعدئونس"أنمن9991سنةخطبهإحدىفىكاردياكلويالأستاذلسانعلىجاعت

الضخمالعملعلىنأتىأنعلبنايستحيلفإنه،المنطلقهذاومن7.الموريسكولوجيامهد

الجماعية،ولذاكرتهمالموريسكيينولحياةوالآدابللتاريخالتميميالجليلعبدأنجزهالذي

مكافأته.علىنقدرولنبالكثيرلهمدينواختصاصنابحوئنامجالإذ

هناأنكرأنالتميمى،زميلناإنجازاتحولالتقويمبةالدراسةهذهخاتمةفيأود

التميمىفالدكتور8391.سنةبتونستمعلميلقاءأولفيلىحصلتشخصيةبشهادة

الموريسكيالبلدهذاوزغوان،لشمتورالمؤتمرفىالمشاركينلكلجماعيةبرحلةقام

بوضعقامواوالنبنالموريسكيين،المهجرينكبيربسخاءاستقبلوالذىوالرائعالجميل

الئميمىد.كان6الضيقةالأزقةفينتجولكناوعندما.هناكالقويةالئقافيةبصماتهم

والمرهقبنالمتعببنالموريسكيين،هؤلاءصورةجديدمنأتخيلساعتئذوكنتيقودنا،

والعطشىوالضائعينالحنقدرجةإلىوالخجلينوالمضطربينوانحزينينوالضائعين

الطابعذاتالصغيرةالقريةهذهعليناتطلعبالتحديد،المكانهذانفسوفى.والجائعين

لأبىالروحيةالحمايةبفضلوهذا،الضائعةوكرامتهمالمانهمللموريسكبينليعيدالأندلسى

علىالتميميالدكتورأخذوقدداي.عثمانمنواجتماعىسياسىوبدعمالقشاشالغيث

العلمئعطائهبفضلاليومجديدمنليساهم،الخيرينالأجدادهؤلاءمنالمشعلعاتقه

طرفمنالمنسيينالموريسكيينهؤلاءحمايةعلىالعملفىالثقافاث،المتعددوحواره

لنا.خلفوهالذىالمكتوبتراثهمخلرمنأحياءولكنهم،الزمانعبرالجميع

فقطيكونوالمالموريسكيين،المهجرينهؤلاءإنالقولبمكانالأهميةمنوإنه

التونسيين،مواطنيهممنحخصمنأيضاولكن،مخطوطاتهمخطلمنبينناموجودين

مازالتوئونس،والخزفالفخارفنالأخصوعلى،اليدويةوفنياتهمالمعماريةمعارفهم

فيخبراءوكانوا،الفلاحيةمعارفهمالتونسيينشاركواقدفالموريسكيونبالكئير،لهمتدين

جديد،منالإسلاميةديانتهمتعلمإعادةإلىسعواوقد،المثمرةالأشجاروغراسةالركي

اللغةئعلمأعادواكمانسيانها.فيبدؤواحيثبإسبانيا،عليهممحرمةكانتالتىوهى

،56.-



بالأندلس،المشرفالحضاركطتاريخهمعبرالمتألقبنالأندلسيينأجدادهملغة،العربية

طويلةلفترةبتعلقهمذكرعندماخيمانس،فرنسيسكوالأببذلكيشهدكماأيضاولكن

الثامنالقرنإلىالراجعةالإسبانيةالعاطفبةأغانبهمسماعوبإمكاننا،الأسبانيةبثقافتهم

(.عاطفيةموريسكيةأغانيالوافعفىمنهاالبعضكان)وحيثعشر

مرالملتجئينالموريسكينسلالاتآخرالتميميالجليلعبدلناقدمتستوروبمدينة

مدلىجيداأدركت،أحدهمبمصافحةقمناوعندما9016،لسنةالجماعيةالقسريةالهجرة

وفد-الإسلامية.الإسبانيةلسلالتهلانتمائهالجديدصديقنابهيشعرالذىوالفخرالاعتزاز

الموريسكبينأيادكيإلىالسخيةأياديهئقديميواصلكيفالتميميالجليلعبدعرف

فيالتقيناحيث،الأرضيةالكرةمنمتباعدةأصقاعمنجاؤواالذينأيادكيوكذا،الإسبان

الحوارفإن،وعليه.والإنسانيالئقافيوتراثهمتاريخهملدراسةومنتظمةعديدةمؤتمرات

والعشرينالحادىالقرنهذافيمضيئةمنارةيعد،التميميللزميلوالمشمامحالمفتوح

حتىننجزهأنيجببمامدنافيئساهمسوفالمنارةوهذهومرئبكا،غامضابداوالذي

.وأخوةوانسجامبتناغمحضاراتنامختلفتتعايش

العمرطول"لهراجية،الجبارةالأكاديميةلجهودهالتميمىالجلبلعبدأشكرإني

والفاعل.الئريحوارهليواصل

بارلتلوباثلوئيد.ا.

بورنوربكوجامعة

-،57-





والمقالاتللكتبمختارةفانمة

الكتابفىاستعملتالتى

أنناكماكتابنا.أعدادفيإليهاورجعنااستعملتالتىوالمقالاتالمراجعاثبئنالقد

بتعريبها.قمناالئىالدراساتضمناسئعمالهائمالتىالدراساثبمراجعذكرنا

التركي-)الأرشيفباستانبولالوزراءرناسةارشيفإلىرجوغاهوالأهمولكن

وقمناالنصوصبضمنهااستخرجناوالتىم!يإلىخاصةوبصفةالفملأس(

والفاوينالدراساتمقتهنادأنالتاكدمعدراساصشا،فىكملاحقونشرهابتعريبها

العامةالببليوغرافيا:كتالناثىإليهاالقارئنحيلوالتىالألدلسيينالموريسكيينعى

بإسبانيا.أوفيادوبجامعةالصادرة!8!!ول-لم!المجلةوكذاالموريسكيةللدراسات

****

النميمى،د.وإشرافتقدبمالموريسكبة،للدراساتالسابعالعالمىالمؤتمرأعمال-

المؤسسة،منشوراتص،438،والأطفالالنساء:الموريسكيةالعائلة،الجليلعبد

7991.زغوان

الموريسكبةللدراساثالعالمبةاللجنةنظمنهاالتىالمستدبرةالمائدةأعمال-

ال!ئناهي،الاسئطراداثوعالمتزاوج:الألخميادو-الموريسكيالأدبحول،الأندلسية

8691.،تونس،للتوثيقالأعلىالمعهدمنشورات

نحتوثائفهم،ومصادرالألدلسيينالمورشمكيينوهويةدبن:مؤتمرأعمال-

8491.تونس،جزءان)تقديم(،التميميالجلبلعبدد.وتقديمإشراف

الجليلعبدتقديم،والفنونالآدابفىالموريسكيينصورة:مؤتمرأعمال-

9991.زض!وان،التميميمؤسسةمنشورات،ص803،الئميمي

-985-



نفس..الأدبفي،المحاكاةوالخميةالموريسكيةاللغاث،نجيب،جميعبند.-

.8691تونس-25،ا4ص،المصدر

حوليات:في!تونسإلىالأخيرةالأندلسيةالهجرة"وئائقالمجيد،عبد،التركى-

25-63..ص6791،سنةكاأ،التونسيةالجامعة

018الألدلسيين،المورشمكيينوفضيةالغملأليةالدولة،الجليلعبد،التميميد.-

9891.،زغوان،المؤسسةمدشوراتص،

،ص168الألدلسى،المورشمكيالتاريخفيدراسات،الجليلعبدالئميمي،د.-

3991.،زغوان،المؤسسةمنشورات

الأندلسية،المورشمكيةللدراساتالعامةالدبليوغرافيا،الجليلعبدالتمبمى،د.-

5991.،المؤسسةمنشورات،ص378

الفقراءوالأطفالالنساءمنالمهمشينفئةحول"وثيقتان،الجليلعبد،التميميد.-

فىجديدةدراساتكتابنافيأ+9القرنمنتصففيبزغوانالموريسكيينوالمحممابين

0002.،المؤسسةمنشورات-49،دم3ص،الموريسكىألتار!خ

،ص023المورشمكى،التاريخفيجديدةدراسات،الجليلعبدالتمبمي،د.-

0002.زغوان،المؤسسةمنشورات

في602،ص+،المغربىالطربفيالموريسهـ-،"أنآثير،عباس،الجراريد.-

،الرباط،المغربيةالمملكةأكاديميةمنشوراتص،278المفرب،فىالمورشمكيون

وبلادالمسيحيةبإسبانياالشعبيةالفنونفيالأندلسيين!آثار،القاسمأبودرارجة،د.-

المؤسسة،منشورات،والفنونالآداليفىالمورشمكيينصورة:في*العربيالمغرب

..ا999زغوان

المصدر،نفس...الأدبفىالموريسكيين"،عنداللغاتئعددكونشمي،رينهولدد.-

.8691تونس،-701122ص

5391-3691،سنةمنالكتبداراقتنتهاالتىالمخطوطاتفهرسفؤاد،السبد،-

.6391،القاهرة

-،06-



19-عدد،المغاربيةالتاريخيةالمجلةفيعثمانة"عزيزة"احباسأحمد،،فاسمد.-

0002.زغوان335،ص29،

الاندلسيون+المورشمكيون،الجليلعبدالد.يمي،د.تعريبلوي،كاردياك،د.-

9891.زغوان،الثانيةالطبعة!،الجدليةالمجابهة:والمسيحيون

الملاحظات!بعضريقاث،تينورودقاسبارانتونيوود.الفاراثسانشاسمارثادس-

أ-35.146صالمصدر،نفس...الأدبفيالموربسكيين+،لغةحول

،القاهرةا،جعثمر،الحاديالقرناجمانفىالأثرخ!مةمحمد،المحبى،-

ام.اهـ/284868

فىالأندلسيينشبحوث:فى"والأندلسطبربةبينالقبسانورمحمد،،المزي-

8391.تونس،للتراثالوطنيالمعهدمنشورات،تونس

والوجودالإيبريالئأئيرمظاهراندلسية،دراساثسعيدونى،الدينناصرد.-

2002.،بيروت،الإسلاميالغربدارمنشورات،ص422لهالجزانر،الألدلسي

كوئنكزفلدفانشورد:وثرجمةوتقديمئحقيق،الكافرينالقومعلىالدينناصر-

الإنقليزية،والترجمةالعربيالنصص،605فيغرز،وجبراردالسامرائيوفاسم

7991.،الدولىللتعاونالإسبانيةوالوكالةالعلميةللأبحاثالأعلىالمجلسمنشورات

فىوالاجتماعيةالاقتصاديةحياتهم:"الأندلسيونأحمد،صلاحعلي،هربدىد.-

أعمالفي"ورشيدالاسكندريةمدينتيعنوثانقيةدراسة:ا-5178917العثمانيةمصر

والبحرالمورشمكيونحول:الأندلسبةالموربسكلةللدراساتالعاشرالعالمىالمؤلمر

زغوان،المؤسسةمنشوراتص،03الألخميادية،والمخطوطاتالمئوسطالأبيض

-86،-





والمجموعاتالأعلامأسماءكشاف

72:الرندكطابن

79:جبيرابر.،

2653،:رشدابن

59،015151،:القشاشالغيثأبو

29:مراد،المحاسنابو

61:اللهعبدأبو

012:العثمانيون-الأتراك

19،:)سلطان(الذهبيالمنصورأحمد

89

.-95138،:الأراغونيون

--021:خواناقونا!ا،ار

92:سالنرتو،اريفولو

92:411،711)(أول034ء)ازكيارلو

،71،91،12،22،23،25:لإسبانا

26،27،33،53،93،46،05،

35،65،16،62،67،97،151

012:(5)أ7أح3ول3أول)اليفيي،آسين

95:نلإشبيليوا

و6:طأوكاألكسندر

71:يكيونلأمرا

،55،65،95،06،16:نلأندلسيوا

62،64،66،58،49،251،541،

551،751

49:(لأ؟أداي!)توبرأو

71،76:نبيو!ورا

126:قوادالاخارا،كزافييإى

51:ابيلاايز

،271،281،131:()القديسايزيدور

321،313

-لي-

501:لوى،!استاباردودكي

831،931:منكار،بارسلو

012:فرننادو،بونسبارنابي

501:لوى،بالاس

813:دولور،برامون

9437،:الدينخير،بربروس

73،48:باشابرتو

97:فنسان،برنار

51:ليفي،بروفنسال

23:الهادى،البكوش

97،501،601:البلنسيوق

42:محمد،شريفةبن

32:اللهعبد،التركيالمحسنعبدبن

15114،:نصربنو

!هول)نندوهرندو،لأميرابني

511:اا(طة+ح04أثس!ولءكا!3

،111112،:ولءح()3ء+س!عفاريربو

113

،63-



931:جاسنتو،نهيلابوش

711:لورنزو،بولو

911:يبيار

131:انوبيخر

37:رايسبيرى

911:بينالا

122:اللهعبد،الترجمان

38،،15،16:الجليلعبد،التميمي

،41143،914،151،152،153،

154،155،156،157

:(الاا*!ولا5+ول3!أكاأول)المانو،سانتو

51

39،651:ننسيوالتو

-ج-

49:كجا،نكارجا

-ح-

48:مرادالحاج

بنقاسمبناحمد،الأندلسيالحجركط

62،19،39،49،59،79،:الشيخ

89

الرفيععبدبنمحمد،الجعفريالحسنى

29:الشريفمحمدبن

39،911،012121،:احمد،الحنفي

29:محمدخوجة،

-864

751:نسيسكوفر،خيمانس

59:عثمانالداي

91:خوان،لئريش

42:محمود،دروبش

طأول40ع)لينو،افولتيردو

69:ح(751(34

501:سانشو،كاردونادو

65:هانندو،الافيردوتا

501،161،117:سيقوربدولوك

51،12:رافائيل،كرسياادولير

133:)الملك(جامدون

115:هارنندودون

117:طوماسدون،اوزياندى

138:ميكالايبالزا،دى

012:انجيل،برنابيدى

134:لبيراز،شنشوندى

راأ44،:قالمسفوانش!،دي

127:خيرونيمودونلويزا،دكط

17،47:كاترين،مديسيسدكط

ق!الااحس!4)كطمار،ميديسيسدكط

89:ش!ول4أءأ5

125:جان،ديليمو

-ر-

37:لكما،ياسر

26:(ن!ءح"اأس!)لاليويشور

341:(له.س!ول!اء).ج،يقلار



35:اباتيروز

15:اإلفيريامار،ازوساقرز

311:اوجنيو،سزكار

71:)السلطان(القانونيسليمان

411،511:لورونزو،شرين

23:الحبيب،الشطى

-ص-

44515،:ماريا،أرقويتيادصوليد

-ط-

911،012،:ابراهيم،الأندلسيالطيبلي

121

-ع-

015،151156،:داكيعثمان

66:عزيزةعثمانة،

91،02،22،،1718،،15،العرب

،23،24،25،27،92،03،33

،35،93،53،72،82،301701

116:قاسم،عزيز

8358،:باشاعلي

-غ-

39:إبراهيم،غانم

9197،:الغرناطيون

،65

813:جوان،فستر

61:الفلسطينيون

32:امونر،اتشيفريافيلانوفا

611:فكتوريا،فيلومينا

05،29،128،:)الملك(الثالثفيليب

132

914:الثانيفيليب

-لى-

831:ريكاردو،كارسالقارسيا

72692،25:(السلطان)القاسمي

ولا!5+!ةالفارو،انشىفودوقالمس

153:ك!س!ح!)ءك!ص!!3!،ولس!لماع

أر8:القشتيليون

26،94،7357،:باشاعليقليج

-ك-

،71،82،44،94،57:ىلو،باكدكار

87،911،251،351،551،651

،621،921،431:أزنار،ناكاردو

941

551:الفات،ياككارد

17،77:فائيلار،سكوكار

16،23،25،:خوانالملك،كارلوس

،31،34،37،38،9335

16،27146،:أمريكوكاسترو،

601:لوىدون،كاستلفى

69:الئانىالكسندر



-ل-

1،931ر8:انا،لابرتا

،12،05:(ا).ءصأص!)س!3هـ.،لابير

85،95،143

28،4417،:لوث،بارلتلوباث

155:بدور،لونقا

911:لونقاس

89:عشرالثالثلو!ي

-م-

،27،38،48،29،79:المسلمون

111،911،121،321،821،

ا921،031،131،64

،05،65،16،26،99:نالمسيحيو

101،201،301.،401،701،

112،125،،011،111،أوه

،رأ126،128،013،131،2

،133134

06:المصريون

89:احمدالفقيهالفاسى،المصيوب

06،62،6376،:المغاربيون

42:عليمحمود،مكي

2435،،إنخيل،اتينوسمور

43،،61،03:-الأندلسيونالموريسكيين

،46،47،48،9405،15،،52

53،،5556،57،58،95،،06

16،62،64،66،67،،68،96

،1،301قيه،71،74،97101،

-،66-

401،501،601،701،9010

.11،؟ارا901،111،112،

،115،117،127،(37،(93

،014،143،144،145،146

،147،914،015،151،152

،153،154،155،156157

16،29،49:انيدثلاكطمو

271،031،331،134:مولينا

601:ريكاردولون،مونوز

125:ألان،ميلهو

ن-

92:ماريا،نارفييز

هـ--

813:سأ(.)لأء+!+هارفي

152:ائيلصمو،هنتنقتون

49،الرابعهنرى

49:(؟ولاأ!+)بيرهو

ي-

2383،62،82،301،،61:البهود

66:داىيوسف



الجغرافيةالأماكنكشاف

39:آسفي

12،301،801و:اغونار

15:الأرجنتين

153:الأردن

21،22،،51،61،81:إسبانبا

،24،25،26،27،2813،

،34،36،38،931،4،44

15،52،53،55،،5658،

،67،68،71،74،75،77

،85،29،301،911،0121

،122،124،126،1271

،132،133،143،1479

،152،153155

16،21،23،44،51،:استانبول

،74،75،8489

4315،:أمريكا

91،22،4346،:اللاتينيةأمريكا

22:ا!أناضول
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72،92،44،25:أوربا

44،431،351،651:أوفيالو

79:اولون

22،15،721،131،351:الهطاليا
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45،62،68،49،79،89،:باريس

12!،131

1،3153:الباكستان

79:بالرمو

116:سانوبتى
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،73،77301،113،114،116
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912
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157

57،62،59،7989،:بوردو

92:نركبا

61،68012،561،571،:شمتور

12فى:تطوان
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89:تولوز
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89ثهـ9،:هافر
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22،13،44:الهند

6229،39،89،153،،57:اهولند

-و-
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87:وهران
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ى!ممغ!لم!!صلا!كاحمط!كل!لا?ئ،كأ4!ه!!ئه4!!ع!.سا،2."،154-913

ول!أ؟هس!08،!ول3!31114!،+ولول8كه،8491.

حهول-!ول،كهـ9!!ول،ااالأكا!ص!الها089ولس!794ه490!ولس!5ل!59!!ول130عول0161

:ص!3كاس!هولش!43!ولحث!س!3!4ول3س!أي4809!ل!كاكاه!ول8اكه1عقيحهـ53!س!!،ول3010-.401

-!!3كاةهوليم!ولطهـ،4،5اا!كأول؟8ص!احء3ءك!ول:!8!!،!!ول!3!حمخاص!38كه384س!ول

4ءا!33!48لاأ5ول!3شهول8مص!شأ؟ول3!ءا!5)3ك!4ولس!ص!ول+ول"ول9ءأ:فةولمم!003ول،

ط!م38ح308،!؟!فل!!أول089،!ول!ولممم+*ءأ،9أأ+*يم9زغاس!س!119أولاثلا9*!8؟ش!

ش!!3فا9!ول!ء9لا!*طه!ا!!صا48ول9ا4!ط9ما3تس!!5زو!ثا!!أ"203-392.9،

2!!ط!اهكاول05991

*!اكا-!3!ك!م81؟ول4أح!ولط!0511،8كاولش!4ءولولحيمكهء114ء"*ا.-أ038ولص!4كا

ص53كهه4ص!ول3:كااعغ!!غول،أ08،!3ء4!أس!لها"أول!3!94فاهص!9378!س!+طهول3ط!

ولح172611لط!د!الأ!088ا!4كأهول!هس!48ءهـ!هحح!ءول8!يم!يما!*هول

91!أ،م!ه!!ولأ!هي"5،!فعا!زو!،.741-0،751طلها18س!!لأههول45ولولاول8دش!يأس!3

4ء5ول1لها،3ح4يمس!!تا!15!ولع،!!3شأس!أ5ولح،14991+ولول689138.

لأ-هه!اص!9م!لاغ99!535!لا3،ول!!،ص!3ص!4!ا9عس!ش!8*3ح،س!الأ!35ولس!44ول

.أ.ح.د!ول!ول!صر!ممتى،كاسيلملمفة5!!4!كا!له!لاهةسه!!!كةل!4-5صهـ:

كةلك!عؤلىكآكازلمع!لمفررولكهص!كافرءممتىء!!!2ه"ه.

ل!-8؟د3.5.ول.ايدا9،م53كهس!4كه*هح!8كه4ول!كه!ول4!15ول3يمول!سأ!ء8م!ع

8!!!41أولح3ول?3ولولول+8كه.11ء88اول،!هففامح!14يا!يملمحا8لأيم!ءس!*ثاه!

04شأول!!تسايمكن!9هـول*س!أ9!5ه3كر4ثاهـءء!4لم!5لها09،لأ،،،".112-102.

لها!طهاح!سأ08ول3ء31114!ا+لهاول6891،30.
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لأ-!ول4!اولهطءعلا،11سأص!3ص43380ولءكهس!!أأ!4ش!!ع5!،!ح!ص!ول033س!55-

لما،أثاح3اعء4!أ،وللأفةس!!3،ولغح"وله4!ولولس!،9،ول9ء!،-سكافةياس!

يلا!ولول8حيا+9ال!!!8!4ه،2!!ول5ثا!ول3002.

--،*!ث!صأ!لأولطهلا،.!ا43!!!ثاه+!لها،43لاولكهـآهولا!4ول!38

ولألأ!3!8*08ول!ول34،،!ا!حع8ولول+أولكه!8ولول33110،30.!4ول3ءأكهل!8س!فط!3

4!،!888*ول+311*-11+*+ولول7.591.85

)!!"صأكامأل!.!.اولاك!ول!آ!م4ح!حع!34!ولء!أا"!هدأ!ه4ح3ك!380!34ءول

9ا!3هس!ش!8صاش!ثا"ول838يمول!ح4ول*أ!3"ش!س!ءا11،ول؟ل!39994لحثاءا9!!م!ه!هم!كه

!!اهـ54هـثا!!+ولولس!8!8كاركل.751-771رلأ!37914438.

الأ-ولس!اهول،ل!هكهس!"،الأكهـا!8!!04"35!طعس!س!1138،أ؟ثاعهلأ!حههولآهءث!"

ول0س!74وللأ!ول!ول!!ص!طهـكهكههح38!ههول،136.93-446،لأ11"7391.

-!7لأول!3ول،33ءطهول،"!لأص!4ك!ح3؟"أههول!4ك!حص!"ة3ء4،ا!اولش!3ةص!!4ول3

س!اكا!،فكل01ث!!!3يملاا!4عح!838!ول)ة8،ول!"هول0!-16،15.ء"-915

،ك!كهـ،7391168

ول-!ول،،!ول،هول؟ص!3صا،"لأ!4س!3س!،"8لأ08ول4ص!3ح5،يمك!4!1كهـ،ول4!15ول!38

4!ول9ءالأف!؟!ا!!""ء8383ول،!ولحولس!4اأ!هس!كاس!*!ه0س!4ءأث!ك!أ،

!أ،يلا(هـ!أ)849،،".794-705،كاط6891.4384.

ول-!"3"ولس!2،+!!ولكلأ11،300لأء3ول30)43لهاء3س!*9ولا3،ك!:4لهايما4ولص!3

لأأ8س!13!3،ول3س!4!لهاه؟ععول!ا!ول!!"كهل!اهـ8*هول4ثا،99ول9ءقي!هـ-محافة9يا

!لا!هـثاول*حلاه!ال!8!!،4ه،ل!!!ط5ول!30020.

ول-8اطهولا!اطدهول،اا!ءا!ص!3،34ثا08"س!ول4حأال!كهكل!!ولح9!ا

س!34،علماص!لاة5ول4يمكهأول4س!كه:ط30لا870س!كاث!س!3ش!حءلأس!5ثح!كال!كا155،84!48ثاءك!ا1،

وللأل!894ءثلا!أا80!ألاحول،للاس!4193وللأوله*ول،9،س!4!هول3ز!غس!"ث!!ول

ولأصأس!3ولول8ك!!*ك!)أ!8،ءكهلها13اول!،،41ولءحك!!كا!ول5أءح155ولز!أء،ع!+30،

ل!4أ08!اول113+!3ول!صأ،!ول،،0،289،ء!،1،"ء.74-52.

-ك!8180حلمهـ3،ول،3ام!*8!لااوللأ8!هولحكا0ء4ولثا+،498!ولء،!83ول3س!4ثها

ص!"هلأزول،غ4ح4ول.3*2.3ص!4!ااهس!ولهزلماس!س!ااكا!!ول!ك!!ح.1،ث!8.ول!ل!ا!9+

ح،.ول!تاص!8لأةلها؟ل!!94كلا!!!أح!*ه!95ثاهلمعةح!9!9تثلأ+،،!438489!7

7391.

ي!-!حث!8فة،+!سأ8!!،11لأ!،3قي3حولشاء!34ولول4!15ولك!4!ول113!3صش!س!

48!!9"!ولولحكل!!+!،قولفي4لآ!ر!!،فثه!ص!ء،2+.كا!،095-575

هث!!كام!ولول!5991.

!ول،كل!ولهل!4ء!!ث!هولرلأولأه!غ،لأ8ولهء4دأ؟!لأ،،31صاولص!!!كهس!4كه

*43130لهاء9!لهايلاء35س!ا51ول،!ه!ف!ءول7+9ي4لمفلمءلمى5كا!ستى
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ث!-5كاه!اس!2،ك!ول8لأ!،،!!ا!ءلاأ!4ول!08،88*4!!!س!ا8لمآس!9!!9!!ه!هـس!ا

4!!ا،ول?!!-محافةالأ!طكهس!كهـه،ولص!ولولع!!ء5!+س!5ولءولفىو78لم

-رولء05

كاه3ث!!!18،!يمول83ص!11!ثاء14ولس!3نهول!ح!ء،ول3كهلها3أح3!!ثا3ع3

++4*15ولكه4!ول3اءك!3خ!!س!3حس!3لأول!4لها!!اكالها*أء83غس!اص!ا1ل!"ول4س!9!ول3

س!ا9!5*8!ول4ص!9ه!4ل!5ول!ء!فعل!!ة9"483!،ول!37914834.

كاهـ34!811!ءالأهول98)االأس!+ثاس!33لهاعس!3ولحء93هحهـز!94يلاه!483لماح113،

،ولاكاما!ول4ول*ءأ8ء!ههشأ4فطا99"تماماءس!4شافلخه8يأ!9!408ول.ط!"ثط!!ول

هلأصح1،+ولول)979183.

-،ء!"8!34!5ثاهلأ،83زوهول84هـس!وللاءا!!98!ا!3ثطح!وليأ!!!محا!ه!ء

ءول4أ!غأه،-2984(164،)هل!أ8طس!ول!38،إس!،7791أعغ4اهزصأ،ول2عغ4مز08،ول

ول"؟18ح!"ة5ول4!ا!+5ول4!لأ55++ع*8ول01

س!83س!3!!3!لما!يم3،ل!ولء!ول08،اا!ء93*!؟ة3كاا3*3030ح95!ول

3!أص!ولدح!5،11ول!4!3ول430ص!+31صأ380!،5(5791)فى9".682-962.

-ء!5!35!أ،3!هء+ول3اكلأكه!!كاهى!كاثه!ن!قيحؤ!كؤهلم!4كأ،ئكا!مم!ى

!ص!4"!سقيكه!كه!كهى!ن!3!!ولحيم1،1،!!1،91303.

-!يمل!!!ا2!يلا8ءكل!11.1لأا!وللا!لها،4!أ!11ثا+ث!!أ!ا-!،طا11كهـولكهس!ا!

ثا+3ولح!4"ولا!4!اولا!ز3!+-حم!ول!)ول11!4ول3!أا!ط5*+*مم!11،ثا+ولزك!

.5691

-!س!اثا!ص!"ولع،لح!ول،سأ!"س!حملاس!!5ءحة94!يأ!+لك!-*أ!9غةء!ا9)،

!حهـ!38،!كالأ!حلأ7891،4.

-3س!3ول!ول4س!!،أص*!،لم!ءم!4!أ5لما!!ول4!ا!94سا5لها9أ!!9لمأحولس!ء9،

لأول"اشاهيأ!15ول43يمااولى8لأس!3كا8لاغء4!لأول3!ول!ول،!لهأولكه!ولءول،91،9701ا،6.

-حول!4!ا)!!3!3ل!كلأ8ء13+3!لأ57*ح490!،ول9!هـ96153س!!هـاول8ة!

لاألهايا!095!لأ98،هـ!4ثم940!هايلاهء98!هـه94ل!"9!،!ة!!ول515!ول،

س!8*51ء3!4ول5كهة!!ل!ول،4،61.

--+ةص-ل!كاهس!ول!أكل!3ص!11،33+أقي!س!ول"كه3داعولس!داول+*ءول*ا!ول4!15ول413!ولكا

ا!ء!ولغ3ح!4ا!!غ35!!،طء8س!ول"اول3ءءلاء4ا!+ولولز9أء11،+"ول4ع9ءلهلا!أس!!

!5+!ول"ص!9!!4لة5ثا99!+ولهنهءه،كايلا4ع379148.

-+ةءس3،لأ.!.اا+طءول53زكهح5*"5*!3يلاولءاكلأل!!84!ولاكه!3كاول83ط

ولألأ!!عيم،مهـس!ا4،1!ول3،ول!8حس!!ا!!س!س!4ل!9ول!افة95مهـ،!لأح9

س!طط*حفه95،لأول8كأء3كا8كاة44س!33!ول!4!،+9591،1،11.

ءلأ-ول!4،ول.ااءسأ539*هكه4ثاص!3ح!5ءوليمأ533ء3غخح"!لاولههول43ح!ا

ص!0838180،!فىول!ول15!4ول3حول!ول!!ولا؟س!3ا،ولهه!اس!ولهـ،9زر99،ففا9!!وليا!

5*"ساهـ!داد84ءولنط،94!+ثاماهـ-5!ول194،،002هث!!!3.2!ول.0991
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لألكط+3++13طم!أه،!ل!ل!ه،+ل!ك!ل!3

+م!أ+يع!"*سكمأتا63سأ!ملاأك!ل!33!!"لأئ!م!أهل!

!ء!9حمحاياس!فاط8!5،!!س!فط93!ا!!ةس!الاشا!83،هـهلا!!!ايأ+ح!4ثا!14!ثا!

س!ح!س!!ةآ،993علمهـدا8!س!احهـ9،هـفلأ،ولةح9!!5!!ولههـ!35!سانة3!ولاس!،،!*

هـس!34غش!آء3شأ!ء9ولهـفلأ"يع!!4!!!اس!!+!م!هعا49ولس!!هول!!!ههـ!؟!!4؟فلا!

ء!هاءلها!!ط،*!!.

ول!.!ءا5ارر!9ص5هثم!؟!9!ه!!!!+!ح"هـ9أطء8!أ!ح5هـ!صالملالأ!08!
9ء34!ةء!فط!س!1،4س!ح!س!84!ش!3!ثا54لمأ!!!ة9،لمماط!!،!هـ!!فطس!*8(

ح،ول"ع!ء!5أ،5-5)!لاس!!ولأهه8+ثةفللاشا!!!*9لاولأهـ99!صأطول!4+ء،!آع

4ع49ولس!ا9!5كالا35!!!؟ةكأ4ولء41ولس!9د!!!4،3،9فلادا!ح!دي!!؟فه!س!لأ

كا!فاطول،حس!!!5.س!*!مه!

ل!وللاثاه!3هولول!،هـ!9!15!ه4لا،ول3!!94ح8!يا!س!س!ول9!4كلا!!ء9،3،لها

س!ا!هـ-5!4،!!ثا!،3ء!ثا!!!!!4ولس!!،5كاثاهء!ء3:

فا؟ز!5ه!!س!فطغ!!ش!3!ول،4ثا،دع4يم!!!8هـه4هـس!ول،!9+ته4!ثاكا*!4كاا

3ح*9لم!-+!ف!،ول"فا!!،الأف!ءهـ83!ا0،4!زر04.

"+"*

؟لمهـ-4!73!ول8ت،طكهـ4!!3!ث!8!،طهـ.اال!-يلاها!3س!5ك!3ح؟صأاص!!9ول3هول

ك!م!ث!،3ط!ولهء"م08!فامح!ول053ول3لأس!!ولحه!كه،وللمه!ط،لأ،5!!5ول

ء!ول"81،ولالأهللا!ل!8!ة9!!ا!كأهولح!هس!!!هس!ح!!ثا4س!8كه!!أء04!هول

هـأ!ةا"حز9!ا+4!هولهيا!538!8.

كهـ-ل!!كا3كاهـ034ول!،!ص!35ثة)ل!"!رولألأ8ةولأولس!8!8،3!!4ء3014ولهم!83س!30

ص!كه!كاولءأهكا33لهاكاهء4!اك!س!*حص!اص!اولح!ه3ء4ولولء35"9س!3لا04ولص!3ا،8ءص!ا

س!،!فاهس!5+س!غس!حع0!34صأص!ول5ط!3حاءثا+،كاس!3!!0"ثة5؟!"3!ح21611.

-!اص!!4،ل!*8!س!،ل!53ه!حفس!4هـهاهول98!حه!!4ل!!9،!!!ا!3عول!دس!،

أص!جح"ا،كوس!ول.1618
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أناأننييوخىلمافاسئمعاخترتكوأناالخسنىايأسماةلههوإلأإتةلااللهواخنىالسزيعتئمفإنه

بمانفممبىكلبتخزااخفهاأكاذآتيةالساعةإنلنكزىالصئلواةوأقمفأغئلؤنىأناإلآإلهلا،الله

إلارسولمنقبلكمنأزسلناوماعفما،شيءكلوسيغهوألآإلهلاالذىاللهإلفئغإنغاتشغا،

فىفنادىعليهنقلرلنأنفظناضنافغذاهبااذالنونوذافاعبدونأناإلاإتةلاانهإليهبوحى

هوإلاإتة،لاالحقالميكاللهفتعقى،الظالمينمنكن!تإنيسئنخنذأنتإلاإلهلاأنالظلمت

الحمذتةهوإلاإلةلاالذىاللهوهوالكريمالعرشربهوإلأإلةلاالذياللهالعظيمالعرشرب

شيءكلهوإلآإلهلاآخزإلفااللهمعتذغولاترجعونوإليهالحفئمولهوالآخرةالأولىفى

غيرخالقمنهلعليكماللهنعممثانئرواالناشيايهاتزنجعون،واليهالحكغلهوجهةإلاهالك

اللهإلآإتةلالهمفيلإذاكانواإنهمتوفكون.فانهوإلآإلهلاوالأرضالشماءمنيرزقكمالله

شليذالتولبوقبلالذنبغافزتصرفونفأنىهو،إلأإلهلاالملكلهربكماللهنلكميس!كبرون

فأنىهوإلآإلهلاشيءكلخالقرتكماللهنلئمالمصبرابيههوإلاإن!لا،الطولذيالعقاب

السماواترلتالعالمينربلثهالحمداللينلهمخلصينفادعوههوإلآإتةلاالحىهوتوفكون

أعلمالأو-لينآبائكموربرتكمويميتيحييهوإلاإلهلا،موقنينكنتماقبينهماوماوالأرض

إلهلاالذياللههوومئوكممتقئبكميعلمواللهوالمومنت!وللمومنينلننبكواسئغفرهوإلاإتةلاأنه

الشلامالقذوسالملكهوإلآإلةلاالذىاللههوالزحيمالرحمانهووالشهادةالغيبعالغهوإلا

لهالمصورالبرءالخالقاللههويشركونعمااللهسبحانهالمتكترالجنازالعزيزالمهيمنالمؤمن

وعلىهوإلأإلهلااللهالحكيمالعزيزوهووالأرضالشماواتفيمالهيستحالحسنىالأسماء

آيةوثلاثينالسبعةتفتوكيلافاتخذةهوإلأإلهلاوالمغربالمشرقرفيالمومنونفنيتوكلالله

وعونإ.اللهبحمذالعزيزالقرآنمن

-84-



!هس!يم!ول"!ول50

وسلم،عليهاللهصلىاللهرسولعنروكطالعالمينرلثدئهوالحمدالرحيمالرحماناللهبسم

بشيرابالحقبعثنىفوالذىللشفهاءتغلموهولاللصتلحينوعيموهالدعاءهذاتعلموا:قالأنه

بغيرالجنةيدخلهاللهفإنزمالب،فيأوشهرفيأوسنةفىأحذالدعاءبهاذادعاماوننيرا،

زنا.وا!نقالزنا،واقاللهرسولياقلنا.سرقوا،نقالسترق،واقاللهرسولياقلناحسالب.

إلا،والعطشالجوعأصابهمنبهدعاماوننيرابشيرابالحقبعثنىوالذىالسلامعليهقال

ولااللهأكساهإلاغزياناأوخوفهمناللهآمنهإلا،خائفكانمنبهدعاولا،وسقاهاللهأطعمه

بينهحال،جبليعلىبهدعاولا،جريهعنلوقفيجركطنهرعلى،خالصةبنيةرجلبهدعا

إليهاللهوينطزعنه،لثهفزجمظلوئم،بهدعاوإنموضيإ،منلانتقليريذ،الذيالطريقوبين

كذعنهتوقىقدفإنه،القيامةيومشهيذلهكان،أكفانهبينوجعلهكتبهومن،تناملأالتيبعينه

بهاللهنفعناالمباركالتهليلهووهذاعنهاللهأداإلآتهامةجبزمتلدينعليهكانولولين

هوإلآإلةلاواحذ،إلةوإلفكح!الزحيم،الرحمناللهبسم،العظيمالقرآنتهليلأهلمنوجعلنا

والأرضالشمواتفىمالهنوئمولاستةتخذهلاالقيومالحيهوإلاإلةلااللهالزحبم،الزحمان

ألآعلمهمنبشيءيحيطونولاخلفهنموماأيديهمبينمايعلم،بإذنهإلآعندهيشفعالذيذامن

فىإكزقالا،العظيمالعلىوهوحفظهمايؤودهولاوالأرضالشماواتكرسيةوستعشاء،بصا

لاالوئقىبالغزوةاستمسكفقدبالثهويؤمنبالطغوتيكئزفمنالغيرمنالزشذئبيققدالدين

كفرواوالذينالثورإلاالطفمتمنيخرخهمآمنواالذينوليياللهعليغ،سميغواللهلهاانفصتام

اللهالم،.خالدونفيهاهغالناراصنحبأأولئكالطلضتإلىالنورمنبخرجونهمالطاغوتأولياؤهنم

منوالإنجيلالتورةوانزليديهبينلمامصدقابالحقالكتابعليذنزذالقيؤمالحىهوإلآإلةلا

يخفىلااللهإنانتقامذوعزيزواللهشليذ!الثلهمكفرواالنينإنالفرقانوانزلللناسهذقبك

هوإلآإلهلايشاءكيفالأزحمفييصوزكغالذيهوالشماءفيولاالأرضفيشيءعليه

إلةلابالقسطقائنمالعفموؤلواوالملائكهالحكلئم،العزيزهوإلأإلهلاأنهاللهشهيذالحكيغالعزيز

اللهمنأصندقومنفيهريئبلآالقيامةيونمإلىليجمعنكنمهوإلآإتةلاالله،الحكيمالعزيزإلآ

ماالتتغ،وكيلشىءكذعلوهوفاعئئوهشييمكلخالقهوإلآإلهلارتكماللهلئغذاحديث

إلةلاوالأرضيى،الشماواتمفكلهاتذيالفشركيبنغنواغرف!هوإلأإلةلاربذمنإليكأحى

عضاسئبحئةهؤإلأإتةلاوجذاتفاليغئذإلآأمرواوماوزسوله،بالثهفامئوويمي!تيحيىهوإلآ

أمنئتقال.العظييمالعزشيىرلثوهوتوكل!تعليههوإلآإتةلاالقهحشبىفقلتولؤافإنيمئنركون،

لاوأناللهبيفمانزذإئمافاعلضواالفسلمينمنواناإسئرائيذبنوبهآمندتالذىهوإلآإتةلآأته

المقئقةتنزذمتالثوإل!هلوكفلثعلد4هؤإلأإتةلارفيهوكلفسلمونأنئغفهلهؤ،إلآإتة

بالعوليلجقزوإنفالقون،هوإلآإت!لاأئهانذرواأنجماد؟منلشاركمنعلأمزهمنبالروح
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40!؟!9!ثاس!5!

رمضانشهروداعفيفضل

الزحيمالرحماناللهبسم

)كذا(وهياعنهااللهرضىفاطمةبنتهعلىدخلانهوسلمعليهاللهصلاللهرسولعنروكط

تافقالفاطمةياتبكينلماوسلمعليهاللهصلىفقاليسكتهاعنهاللهرضي)كذا(وعليتبكي

يحزنأوشيءغيرمنأحديبكيوهلوسلمعليهاللهصلىاللهرسولياشيءلمنفاطمة)كذا(

اللهرضيفاطمةفقالتفاطمةمثلدنيافىنشاماوسلمعليهاللهصلقالثمشيءغيرمنأحد

لو)كذا(عنةاللهرضيفاطمةقالتثمرمضانمنالوداعصلاةحرمتوقدألابكيوكيفاعنة

وسئحتوكترتهقلتلووسقمعليهاللهصتىفقالثوابهالىأيكوقوسبحتوكترتهللت

ثوابها؟ليايكونبصدقاتتصدكتلوفقالت.الوداعليلةمنالركعتينتلكبلغماكلهعمزك

فيافضلفهيثوابهابلغما)كذا(ذطثأحبجبلبوزنتصدقتلووسلمعليهاللهصلىففال

)كذا(أصلكيفاللهرسولياعنهاللهرضي)كذا(عليفقالثوائاأحبجبكمن)كذا(المزان

ثمالطيبمنعندكماوحضروثثابكبيتكطهر)كذا(عليياوسلمعليهاللهصلىفقالالزكعتين

وعلواسرافيل)كذا(ومكايذجبريلعلىوصلمراتعشراللهسبحانوقلمحرابكإلىقم

عشرمنهمواحدلكلالأنبياجميعوعل)كذا(وحؤآدم)كذا(وعلالعرش)كذا(حمالت)كذا(

اليلأولشئتإنالصتلاةفيوادخلمراتعشرالزجيمالشيطانمنبالثهأعوذوتقولمزات

وقلاللهنصرجاءوإذاالكافرونيايهاوقلاللهالحمدوأقراأولهمنأفضلوآخرهآخرهأو)كذا(

ركعةكلفىمزاتسبعواحدةكل،الناسبرلتأعوذوقلالفلقبربأعوذوقلاحداللههو

سجد:الزحيمالرحماناللهبسمسجودكفيتقولطويلةسجدةشمجدالسلاموبعدوتسلموتئتئمقد

وبرزقكصمتلكاللهمضعنى،وارحمصوميتقتلالقهمرقبتيلكوخضعتوجهىلك

)كذا(وحرز)كذا(منغحصئاكنتبركتكأعظمكانمارمضانشهرياالسلاموعليكافطرت

بركللثأعظغكانمارمضانشهرلاالسلامفعل!ذالرحمانفلكوعبذالالرآنفللث)كذا(تللمن

وعناعنكالثدرضيأبذافيكيقوملاقائبممنوكمأبذايصوفكلاصائبممنفكمخيرال!وأكثز

اللهوصلوالأمواتمنهمالأحياءوالفومناتوالمؤمنينوالمسلماتالمسلمينجميع)كذا(وعذ

يومإلى)كذا(كثزاتسليماوسقنموصحبهآلهوعلى)كذا(وحبي!ثالأكوانسيدمحضدسيدناعلى

الدين.

بر?ء
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3،!!8لا،4!وللأ3ءكه!84س!3؟ح،!9،"5ول43ول80ولهثا3كلا5ثا04303ولول5ول43ص!

ح03400ولس!33ص!3!س!اطهـ.0!4طص!ه033ول3!لا"س!ص!4،3ح!س!340"ص!ء4ص!وله!كه

ولقيا!8ء!43حكلأهول3!س!ول3ص!!8ول3ء3ول!،1غلا،!ء1،4ص!ولص!ولول8ز81كلأهول3ث!8س!ه؟ولء

يم34ول8كا3عك!س!9ولهثا7يمء"3ءصا،84!هلم7!ص!13!كاولط!15س!!35صأص!4يمكا!؟5+

س!5وللا"ولولص!.

!ه!ثاحس!ياول!30

ولولء!!ظء4مح!8*32،".382.931ر!!؟32/189ولثاهس!صطء37517

أ!لمهه:كاءلأولكلأكاة5ول33ء!اول،4!3ءول!8!أ!،ول4ولصأثاهحء4!أ3؟?ه

3ء4ك!لهاط!3ء4!*هط!ك!،4ل!،!،:

ص!ل!زس!3ءلأس!مهـ"هولل!304ثا!حألأء؟؟3ك!ص!!4!اص!!غولءس!ول3!!ل!،4:!ص!لأ

كلاثا!"س!33ولطدثاه!!389،4!!!+ول30لاءولولأش!34!ح،3هلاول33ءكلأهش!!!ا

!18؟ول3ص!53!لأس!ولول4غاش!!ولش!،هول3ولهول3اهآول3ء!43اثا5!3خ3كا!553كاا8كاكاش!

ثاءاك!3لأص!8كاولص!ولل!!3!!)ءول981!3ك!ه،ول8ول9أ!لأغا3!ء!اطدعءم3ءك!

38+عملأهول9؟09150؟ولءكلا!4ولول59لأثا!ء93؟يمول!3909غص!4ث!م3هس!ولزءاكه

!هول3!3ص!ول3!ولء34ءشأ08!ش!3ول3س!اول3ه"ول8ص309غ8،1ص9لاةلالهاه"س!*!5حص!أكه

تاول!ء3كهأثاكهس!3كه4!الأ!،،5س!ص!4ثا5ءأك!!"هولش!393!ك!س!وله!أ"ء443ثاشأ؟لهآهص!4

ا!ء38ةء!!!3!اكاا!ك!ص!9814387،ثاه؟ءث!س!ول،ول3هلاولهحك!كا!4غول33!ص!أ3

ص!38ول3هلأول!33!ولحغص!أول533آول43يمصأ؟س!،!3.!هول34ثا80اح3!-،-5ولش!أكهغ9،

يمولس!هول،مكه4ثا!"ولءأول35هآول4كهيم3ء13!ا!3كا؟طهـزكاول158!3ول،1ل!؟48

اول3!لأءهول،ول881،يأس!ول؟!5حء4!ص!عولء43?ش!3"8؟ولهول،ء)834،؟ه؟هولءول!804

!"ك!كهكادهح4مهـءثاءا3ولهأ4كه؟ص!ص!أكهء8؟ولكهء34ءس!8ص!!فةول،3؟ولذه!أ!ثاكه4ءول

ص!اثا33!53!اكايم.3

يم*!ء!عص!،كاحه"ح033ول!ول8،4،ولح37يمأول3كاةول3ص!أحهـول3ص!83!!!3.حس!كه

"!ول7!ء3!ءول3كا!!5ول3ص!*ص!*،لأغكا4لها3ءول،اس!3أحلأ955!ولولغءكا4ص!،هوللاءك!

اء3ح!3!طس!3)لها34،ثا9س!س!4،ول8!اس!4س!78ولءول،ول!اثا3كا!لاس!5لأحء8!صأولأ!3

عك!ه*ول9"هعول!ا!ح؟81،لها!أص!أول3س!ملأولس!35"43ح!أول!حمهـ!أ4غ؟ه"هولزلاص!

4915!لأءولءاول.38ولمالا!08ول3كارس!3018،ولكاي،،س!يمكه3!ءص!هولء*لماولا،49،ولهول

ش!39اغ!لأء3!ءا3كهـ،1043ء،9!38،ة3ول3س!*لهاس!هولولس!اس!كاث!لأ!8!لأ3،ول4ول

لا!39ةءولهحءلا،!ولولل!9!"8،4نوولول3صأءس!98لها3س!أ3لهاحطا!ول3،*ثاحءول

18409!!ثا،ولولولس!ا5زولهولشأهء!ملأهآول!!اكاس!3،كاأهولولهولا43،ول!صهول

ل!لافةة4لهاس!ص!5لأل!48لأحع!،3!4كهول3!لاوله!ص.3..

?!*
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ء8؟كاحكلف!!!ل!هشأولص!!!3ص!3ثا!ص!ء!4ة8هآولس!!3-2ولهول73!غول!*ء3918مولص!4

هلأول33ءاءكاس!!يأولء!!ول4"ولس!كه3!"ءكه،ول!4ولكه3ءس!083!غك!ول؟س!"س!ش!،348ءصأ

3ء!91يما72س!وليم**!319/791!!!!،كر27.

ء*ء"

!هحول!ء؟!!20

ثاول!ظ!!!4!-،5)".21؟3كه!كا!72/9793)ثا8ول1751

فيلمههلم:ل!"اول"س!!!أولص!4!أكاس!لالاه+كائلماه4!،3*ءول!احم،03

ح!39!ةءاه:

،ء5ل!04لا!3صا894،كهةول9!ءمحأ!7!حءول!:7هول3ص!7!كام!ء!ثة3كهغثاءول

ا!!!لأ؟!!ا3ثاء!فاط!س!،3،53!ا!4ثاص!اعالأهولك!،أ8ه،ول3!ءل!4،ولثا!!980

294"ولث!!م!3!ءاك!95!ء3لهخاكا39هصاول!لأيي!قي9ء،1!أزطهـ،54؟38!ل!ئاه09813لأول

غ؟3ء33كاد9صا"ءكهأثاه،9!،هولهـ3398!،9ك!ه0898ولس!ول3ءمء3س!3ء،ثا!!4كا

ثاء!،!.33ءلأ42لها80!دء!08؟ولص!ولول،أيهـ،8!7!اكلأص!لأحط4ح!!!ول!!حولح

،3ء!ل!،4!ء!!3ش!ول3كأ3ء383!ول!4!"ك!صاا!لأا11!34!صاث!س!،ولولح!أ!!كاكه،?9

11ا!!،08ص!.113هكاول9عمهـ!ولهم!سأول3غكاةول3س!!،صأحس!لما؟ءولهك!9ء7!كاه!ء47كهش!9

!؟91!أثالأول+أ4!ثايلا4!33!شأحء4*ولس!353!ول3ء4كاا،5!ص!ل!اول414ولش!ح.

كالى!!لم3،!هكاولس!عءولثاعس!4+ع-8هفا،لأهول9!رء803يأولكا!س!شهء4*ولول!لأء3ثأ3:

ولع!!غا!!كهصأ?9ولءول18!!س!؟ه.!لأص!لا"ه+9ءيأ303لأء8حأ+ثاح7غا!ح)هول3

ول4ء5د!43؟38!لمهـ،20؟4ول!ولصأ!ا!03داصاحءول!س!!8حس!لاس!!،!كالها"!ادأأس!3احا3

س!،حاك!س!3!،ة!غ!33ءسأفةغولحح!ول3.س!وللأس!م!لاصاس!اهولول3س!،3هث!3!ص!ءولولء4

كل!فازك!لم!5،ول5لها43ولهآ3!!ول،4ءا!38!اول!،08ول4!كه!ول3ولا*!ول43كهـ،ا-

ولولكاةأ5ول3"!اول3،ولأ،ءس!35،ولءءا83ولث!4غيما3ة9981س!4غ75ولءول؟59ول3اص!لما3

س!5،،ء؟!!30ءه813،ول!387،!صأول،!ك!!؟ح!هولهكل!أ!ص!،ول3ءس!يما+ءولس!8*ة113

3ه،ولس!هسأول!3ه3!أول،،!ح!ءأ!!ول4!لهاص!4!ولول0838ول9!!ط!04+ول3ءولا!

ول!ص!73ءح5ولأ3ء،1ل!9كل!!ولء.*5ثا753!ول3قي؟قي8ول5لمكاص!3ء!!اءثء433ولء

5ءأيأول!،8؟!ول3ء4ولثا+83؟يم!س!!لم!،4،ولهكهول!94كاا3ولس!غ34ش!!أممماح!ا

ول!حمهـصأ4الةول18،صأ8كها،ولأولهول!،893!حهـشاول،ص!!4اشأ!لأكه،ثاه34ثا51ولهولكه7هكاول

4!ههولهولولكهء4لماك!8س!عكا!أ9س!3!ا!!ول43ثاثا!!،4،80348ك!!3ءول!!صأ!س!4ءا9

7!8ولس!3ء،3ول؟53ثام4،ول81!،1هولصاءولدمهول4ح59؟393"3لغولفةشأحء،!لا،ء8ول،ع

*لما!شاةكهـس!،4ح+ولول83ءنايم!لم!،34؟،شأء9،9هول34ول80ولهثا759ثا03403ولولهول3

س!4ء3!!ص!3543كه،مهـ"س!ءة،ولهول3لاءء4لأهولكه"ش!39!!3!!ء87!آغ!"ءس!!ول

كلكااولص!34ل!كه!كا!ول130.ه*ثا035!!ء99ثا33ء4كامه!3حلهاه*!ء!ع،!4

35لأ!3!ث!!!!*زولةمك!هثاه3!مهـ5!113س!يمع،ص!98!كه08ول.أاك!هول89ولس!5!ءطء4

حمهـء3!،ش!53كاراس!،!93ثاه3كا!م!4س!ول3كهص!!3!لالا!ك!س!أ9!"ةحس!34ء)ا،ا*يمول،س!

لأس!!ثاكهء!ص!0434!!!ء!كهس!،4حك!حمهـء5،حهـغ89،!ل!،كه!!ولح7!!!لاكا4ثاس!،ءا3

شاةء3كهء4ثا+ول98لأس!!لم!،4س!ع!أ!ولس!4ولهولكاحه!ثة!3كهس!3ء894هآولعأعأكاه5كاول

ئ!3!ع11.3!هول3،س!ول5!حط!ول3كه0س!4هلأثا3!لأ!9ولكلةص!ص!7!حن!،ا؟8ل!5!كاس!ط+

!أع4حولثاه3غحهـهس!س!30ع38س!40!،1ولهح383س!لا!ول،1س!ك!ول00ء4ش!ا!!ص!93!9هول،9از
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!لهاس!5!،5!لأ!س!

ولء!!ظول5،مح!9،94.!77؟01الهاه"4!4!ءط8116/779!7!0157

ل!،48!"أول!عح،!طص!اكلأء!3طص!33!!ل!،4:

هك!ولكهك!!!2ك!ش!40ولقي!4ولكه75س!مهـ!اس!ألا،ص!ع!ع!لهةكه3غح!!ا3أ؟لها8ء!

،ح،53!4لهاح!أص!!مخ!ءس!ولغ!ص!5،ولص!8ء4!أ3غلمال!38مخألاء!4!أ!3،ول4ثاغمه"8

لأح4الهاولهك!!3ع3لها!صا،7ص!ا9كه،80!ثة+ع4ول8ص!ه!كا!3!س!ط803ولس!4ا،س!!لاغلا!

ءول4!ا!"هول!ا،ز5ولشاهول8!وللا!أول5ول،34ولول8ولولس!لأ8ح!ص!ص!"هلها!4.3لها!وللأ

*ثا!س!ولولص!8!كه،4أكه3ح03لاول35!،لهاش!3"هولع!4!صال!لما!ليس!اكه"ع380ول3ءس!

35"حعطكهء1،4ك!كه!!9يمول،951ءاكهه،ول"اه3!،ألاءءءغك!يماولكه،!ء4ثا8،كه!أ

هه"ولأ!،08ول!ول4!15ول3س!9،س!9صأ!!!ص!مما3،ش!ء!5ول3!كل!؟5؟ولص!!حاكهص!ولولص!!83،

ولص!ا333آص!ث!ء،ولهش!،ش!كاي8حولكهوللأح48س!"كه33ك!غ.س!س!!3!89!،ولحكهءأ

ولول4!15ول3هلمأول*عولغولءول!!أ"!4?ول"5،+ء!*،،53ولءول7احم830ح؟ولهولك!

!75ول3!!ا!315كهس!ولس!930غ4ول!ولحء،ءول!س!43كه3!ول3س!94كه5اكاةصا9!صأ

ول!08،38ول3ع،س!!"وله3ءأ3!84ع!كاةولكاأع*ول5ء!ط!ا!؟!!ة3!أ3!ولول!!8كه

،وله،ول!"كه33ءحقي4ة؟لأ!،4يمثا!حا3كل3803ءس!ولكه!س!اول33!8!أ!ره،غصأص!ول

4!اءغءول!ط؟ولص!84394!3س!4،!!؟ك!!ولءصأ!صك!.

*هول35هص!*ص043س!ول!ثاثاهح!3،ول4يمه؟يم"ولكهحس!كه8ه؟ول08،!!3ول9س!،س!ول

4،غ81!؟!-وللأ!!!!،صأول،ل8!7!كه38،1ء،ولهزصأول،4س!ول3لأهكاس!!!ء؟لأه+

"!4خ3اءاح!ةول3!ءكهدلأخا!5ول9،"،لماهلأس!ول83ول!!3حهول3كهس!34ثا!!!اثاكهول3،

9!3صأهثا3ءا3وللاهعولكه؟!83!ءاك!8ولول4غص!ا3س!4ا8ص!ا!4ث!ح،3ص!3،كهيأهولش!س!

3+ك!غ!4س!ص93!ول!لأهحهـ،كه"وله"!35ولص!اقي؟هءعلأ4ول5وله!9،ءفالأء،وله

ء3!ءك!كهغءأكهحلأيماء9وله49!لاءكهص!3ولص!4صاول!*وللأكللاص!38!ة3؟ولص!دأ!أ!ممآ!،ص!94

شا5!!حع!أءولتا9!ول9ولا!!ول09ول5لها83ول،35ثأ!،ولص!334ءئه3شأكاأص!3!34

7!صكو!اك!3،ولهولكاعه35ول3ش!4ح84غص!4س!هول4ولش!383"ياءحح!لمآص!،ء4ص!39ول4ص!حملأ

ولهك!539لأءول8!!ول.!فا4ول8يألمالمش!183!غليشأ!كا!ولهشألها!ص!ط9ص!4شأ!آ081ش!يلها*

3"ء"!ه30!،9ء،حلا8*ول489س!ولس!ا9!ولكاهإلهاكاول3س!!تهحكا!3عا93!هقي

ححكا18"!5كهءكهلأول3ءا،س!،"ءحء!كهء4!ا08!فاص!3وللأءيمأ3هس!أغأعك!ول!لح

ح5!!يمكاه!3ولما9!س!س!5"!فاكه9ءول،ءالها33يا!ء!!3،9!ولكوءول،3!لأحكهس!،

؟س!3ه،ولولحداولس!!س!د!كلاء!ول!،كللأكاس!وللأغ40ول!"ولش!اأ!هس!ولس!9تيم،ولولء3،5

ل!،!،؟س!،ص!ك!"5ول3س!ء33!8كه5!فى4ثا!ول5لما3!75ول3صا!94،3ءولك!هلأ!3ا!9

1409لا!3كاةول3ءح79ش!!55ول09

*هول359ول03409ولولهول4،9علاهلأولمهـص!س!اكالا!31409س!صاس!أ9!ولول08،8كهول،

4!طءس!ولهلم483س!ول!اءحلأكه!فىص!ا؟3890،وله"833!علأول!*ولكاس!84!

ول!كهثاا!!ول4.3غ1،9ع!3أ3قييم4يمول5?،،لأفة،س!،9ول87!ول؟!هه

ولاكه3!أولشه08؟ولكه"!35سأولء3ل!همأولحلأ!ء14!لما*!ولكهثاا!!ول5شأ8ظ5،شا-!ث!لألها.

3لأه!ءلا3غ9!س!،،9آز"3!3ء*لهاكاس!ءولءول!8ك!س!صأ"ء3ولعل!3ه+تص!4ش!4س!،ث!ص!"ثة!ا

08!فاص!3ول"39ءادء53!"!"!8ص!لاول!صاكاه3س!1،4"!،ل!.از!لملاول4ءثاولهلأ9
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،ول81،ولاكهس!،ول9أول3اص!ول3!8!4؟كاياس!!!ولثا!ء"،8!صا40ولش!ص!"!3احك!!س!عاللأول؟3

ص!"ول3ءول3كا،غح7كلاه!8ول9،"هلمأول959طص!3.تش!4يمس!8ولكه!ساس!3غ!،س!ول،كه!،؟!ء3حأ

ولأهكهلم4ول!علأول،أ"ش!ههغص!ء4كااح08!أ!301083ول!وللهاهاكاةس!9،فىاكلا!حءا!ولء*،،ول

118،ءحولكام،أهلأولص!أكالهاآء43عع،،ول!،1،وله8!آصاص!*4!ص!"فىء،ولهلا!أ

!ه"08،!اولولت531كه4،ص!ول3ء7غ!أس!ءولولول15!4ولس!89صاولهصأولء15!ول4ول+*س!

!اس!ش!58لاس!7ء!كهغأوله*ص!،891،وله!الا!،"84س!ولح!لأحس!ملأ،5س!4!اءول!ول!أص!4

ءأول33لاغحول!3ح3"ع!اأ!!،،380صألها،يم،!فاطهلاول)8184!س!كا!أكهص!؟س!ءا!348

15!حول،مممءول"!لأ!هالهاس!أس!3كاا!3!اءول!لما،،3!حس!ول!4ول3ص!اول!!3!3ءأ

ثا84،04ءهول)27(لاس!!4ولك!اس!43أس!ثا4!ولكهس!،*ءصا9ص!،8!*ش!،لأها3ش!!48،،كهءول

3!ء،ول!الألاكلاءس!حأهلاولصاكاحهه،400س!4أكارا9!ا?؟ء،كاهـاص!ط!ط(،4اثاه!،3،!عس!أول

ثاوليم"كلر!7حكهكه38308كايس!،ول،!الأكأهس!3ءأ!فاثاكهص!ص!مممأس!ثاحس!4!ا3اص!

ولث!15!أ!ءا!،ولءول8!ول53غلاه4لها8ش!لأ*ء،،اث!غحم!غه،8ءعء4كاا"9ءاولثا!4ذس!4!أ

ح8لأ180كا!صأ08ول!3!؟5-ولول3لهاأ!!ولح4)ل!-ولول01،4ولكه"2()8.

س!ح9لأولهكاا144!لها5ءلها4غ4سأحثاث!8308!آس!سا43لها8ءول!8!!هس!صأول!ا

لأ!4!عهـ!ش!084ولءأ!لأهلأ4ولول!ص!83ولول!ولزاصأك!ه84لهاحس!4!ا!هه08،!ألهاول

ثهمهـه834ثاص!ء3؟كا!?طهـولولأ!54ولكاس!8.

(27)7علأس!ا4س!ل!!!ا?،84كهحهول،!،8ول،!!-!ن!حما،...ءه.فس!بر)".051

(ر)4مح!!8ول140ولهول28؟،"مأ13008!هـا9!ة9"حس!ل!حأ!!49380ولء6"هولاه!هو!،ن!احم!الم

لمةء.ءه،نهلماسك!ول!اا3اس!!"لهك!هءس!ول"*ا8،،8!!س!كه4!ةعه!حول4ول8،!!حلا8ولح83كهغ،3

"اداأمخاس!،"..98
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ئفخائفاخا

علعلى

شهيذاشهيد

اأدأدى

فاإكزلاه1إكرلا

إلاالظلقدتإلىالطفضات

اصنخبأأصحاب

بفحقبالحق

الأرحمالأرحام

ذالكمنلكم

!شش!

قاننمقائضا

حليلثحليئا

التبعاتبع

أحىأوحي

وحذواحذا

الملنكةالملائكة

علعلى

اخفهاأخفيها

ذاهباإذذهبإذ

اضنامغمغاضبا

سبحنذسبحانك

توفكونفانتؤفكونفانى

مثوكممثواكم

البرءالبارئ

أيةوثلاثينالسبعةآيةوالثلاثينالسبع

-*لهاهكه"لهاه35ك!ول839ملأءول!ساول8كلاحلها!18ولالها!3م40ولح!4ول3اس!3ص!4!لاول

،3ء"*ص!صأ!ول3ء4ول3ء48!ول"!4ثاء*،ءاشأغفىكهس!شا4ولةعلا،!3ص!سأ4وليم

1،1!4ول8كهصافىا5ول!3غلهاكهفى08!ااءول*حوللا9ح5!؟!،لما!!اس!3!5!498ول!3،عول

3غ4ول!83لاولس!!س!اكاه!ه"لاوللاول،3081؟!3081س!4كارا،ء؟!3مهـ!9ءأيأه!آ!4

ص!33كهحء333)1ش!!؟ول!ول3!شأ3!"ا!يمولس!3ولممر!ول!4ا6ول3"هول43ول،لمأ3



وكيفاوكيف

لانجكيأأبكىلاأ

ذهلثهباذ

انالمزانالمدز

أص!أصلي

مكابلومكاببل

حمالةعلحطةعلى

حؤحواء

اليلالليل

منغمنيعا

وحرزوحرزا

لقىئلا

حبيبأحبيبه

كثزاكثيرا

ءلأ-كه!آولكاحمش!لاس!أص!3ص!ك!!4ول3!أكاش!8!ءمهء3ك!18ءلأس!-8لألما!ط3ه،ول

ول88!الأءولأ!!ولكةلأء35"حثلاولصأولحايأش!3كهك!كاطاول7ثا!ح18ول!ولءول"،لأ!8!4!ا

ولأ!،380غء34تك!4380لهاص!3!ولءء،"حأعولس!4مهـغ!ولح!ولا!54ثاس!9ر()5؟

!،8!اأ!ول3كهءأ39!؟ك!ة9صا84ءول9اص!*هولء33وللم4وليم72ه/ه!34ط5!ولح9ح،

ص!3"49ولح!أأ!!حهـهش!،98ء4!!ص!أص!كه3ه،ول8اعا3،ص!غ9)25(.

ول!!ول،!ول!4-ول8غ!ءلأء*"يم4ثاءولهولك!3ول؟115ول9س!8-!9!غد04س!لما*س!ول،

ول5،0لأعول48ش!آلمس!3"9!4لها!ص!ا!ءع،3كااا!ء"!3!18ط!8س!3مءولا93)1ص!اطه،

!8!!،4!ص!3،ول"،3!ولهولكههكلا!ول39!3!أع-صا!حأكلاكهس!9صا،ول!آعكهس!4آثاهسا

س!!ول3ءثا"!ول5ول3غلهاول!غع5ول49!ولكه!ح3!ءاط!ول3ثا83!ول،:

باالصوحمه(فة

للصالحين

!ط!3(الخطا

للصلحين

()25هكلا"تاس!3،3ش!5!0"53،صأعأول6!س!ء؟كه4ءا!"3ء!ز9،ء386عا35ول4ء4ولل!.).ل!.ولةلما3:

!ص!للى!!ممكالمله!5كاة4!ه!ى،كة-5!:!فيفى-"!ر"!!ولهة!لث!فدلملم!وللآ4ء-ءكا

به!كهسآءك!!ي0002،نهءاكه!س!س!"8ول3كه03ش!ح8نآ!6ح،9!،1غث!س!س!"يم8ء،ول3ولايأءهءاهـولاه؟ول

383"يأ،!"لهاه"33ءلأءلى4ك!حس!!!،8!اس!غ9ولهآصأهء!ء84!رول،ول!كهءاص!ول!ول!ا8كهء4

49380!لماص!3،س!الما!مه!أءول،"318ش!ه،!7،!هاعك!ك!ء3،9487هأ!3س!3ء1،4لماالما!،!3هه،ولس!مأءا

ولس!87لها!4غلأ!!4!!ء1،4!ا!لما!ول؟!43س!.

)26(.ولء+،8!8!!محرنه!كل!-9!.9هـ!م0.ءه4ءم،781.0.
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35،ولءولء83،3!!ش!ص!3كاةول3حص!س!04ء!ثا"ول؟هولكط؟8ء4إغ!ءه*ول!!أث!"ا!

ح5!!ول!س!هول!لمش!3!!ا!!!!ث!س!8!!؟!!ثاول5!48!ولكه08ول3؟!ول9حءول4!ولشالأ

ءول4أحك!!ه834!ءولكههلأول!ولهغ!أول3هة،3!30!طص!8ول4ثا!!4ولكهاك

تاكااول!4ك!)،ول،8غ،،هول3شأولس!83؟ا3ولول!لا!31!80ولس!شألهااثاصأ3ع41حول3ص!ص!،04ساول

وله!،ول3!ءس!س!ول53ح3ء*،عولس!أكهأ3ءصأز!5لهاهك!ءأ9ك!ه38ط3818،لأ!كه!ءلأ!!لاثها

15،لأش!3!صأول7ء!كالا"*8!04-!43310ثاء"()24.

*5ثا33س!يمألأ5ول049ولس!س!5!!حوللأس!ص!9!380كه4ولءكه،ط!7س!يمأش!3ص!3

59ول3كهول8لأ8ك!!!13،هول4ول001،83ول،ءث!ءء3ث!عوللأ4غكهع،9ء3غ!ءول!ا9!!ء34!4ءفى

س!11+كهء"س!كهأ8،س!ءلا!س!أيمول3ءءلهأكلاوله!ولس!ء*لاولس!08381830؟!ولولاص!،ثاءا!

08!18!3ول،حءاا"!439ءلها4حفىعثاءأس!!وللأثاهس!3،لهاول9!38س!ا!!"ص!فى3ئاه

ول!8!،أ!ه!3ل!ء4ك!48!"ولشا43ول،س!صافيث!!535ثاءول3س!،كا!ثاه4ولل!!حلأهاولناس!س!4

لها3س!8033لأءأول!4،5ث!!لاول.ش!لأزس!،،!؟غص!هول4،3غ3غ!*هح!ولولءول!38هآ3!أ

4حص!اول3ص!!!ث!ح!يأ!أ!؟ول!لهاءأ3!884؟!ناغ3حلهاء8!318،حءشا4ول8حاول3

53شاهول8!حم!ناولولشأ،3ههآول3تا،ص!ثاولكه!!أثاهس!!ع!أول،نهثاههول33س!3شأءولس!3ولغكاء7!خ

ولز38كا!،ولءس!.

ثا"ص!!3ءألأ5ول9-ول5لها3ص!4شاس!04لهاشأولص!!اول4!ولولهول3"ثاط018ولك!،!!ا+ه!آ

4!وليمحمهـ،5وللأغ4يم.

-س!ثا"53،1طلأه!!5ص!طص!4ص!ح3!4*حح3حصأمم!ح،س!33ءل!ح!عكاس!ح3عط!3!3

3"ا؟!؟هح!!لأول3خ!48غ3!!ثاول،لألاءللأس!،س!3لأء!48شأهص!3!لا84ثماةئا8ءاء!ماول

4خس!!3")طءأط.

-س!ثا"س!حءلأ*ءمول،4س!ول!اثاس!9كاص!!!،ك!ص!ش!3!ولهطء4يملألها!آ3ء4!أولهلا

س!!ول3ح،4لهاحهولول3كا!930ه؟9ء؟ولا!3كاس!ءغ،3لأ8ولم!حثا!4،3337"!!!هوللأ!لأهطس!

ول!مأ!،5زءأ9كلا80ح8!،ك!3!لأ!عيماكه4يمممرولس!515ولس!333ثاكايهلأولص!3:

ف!-

صلى

وهي

وعلي

فقالت

لامن

عنها

كط،3

صل

وهيا

وعل!

فتالتا

لمن

عنة

)24(!حوللس!!ا!ا*لغ؟ه:"ءلأ"!!ث!س!8،!لأ!ح:لماولحك!سأ!08ول4ولهاول3!لأطءاهك!"حش!3

84ول9اس!6،س!مم!لأ!3!اث!8!8!04-!ه53ك!"ولءك!"،!.8،26ول،ط!هـ*،خح!هـح...،ه.8،صا.،لأ830

مألما!،4ك!!33ءس!أس!هلحكه6ءفا9س!عيأ،يمهاطه!ش!ز؟،ت4لماح!34عولحء،س!ءول9+،4وللأهس!3ه!-ولء!

!ه8فا5!"!فطء...هه0ء8!ا،3ول؟!8"ولع3:ا!3!لماء!3!طء،1،ول!ولس!4ع9!830ور4ولس!3

(3ء!لأء4زءأ،س!3ء)اس!3؟،ع3!،3لأء3.علأس!....
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"9ء4ممملها!آ!لالمالملأول.9س!4ك!ش!ح-تهصا!"كالأأحكه")91(ةولولعا"!58لأء89يأ38!!ملأح

رزه،ول!8!يأ،ش!3كه،!448أ!ول4كه!لهاكهلأه!4ولحول!53ولهس!34كاه!48م!لاير4ول

35"،ء،غث!كل؟ز!تاغول؟!ء"*لها!*ثاءلأص!4أ)1ول4ول890لا،أ08!!لأ*هء!،غتاول+ول

،ص!!ثاآء3ولولغكاع8يمأ؟!لا"ولأ!كهص!394ء!ء3!4!ا!*س!ء!ول!لاولنا!4قيك!ء93خش!33

عه!340ءولك!.حولولك!،هآولولأحلأس!8!!ه43ثاهشأغ3ع،3ح!!"1،اول4ثاه)،083،ولس!ا

!م!ه834س!ثاحكهل!3كهه*ثاه!ولول35"غشأ3"ءولول8ح؟ولس!553،!!4335ول4ول83ا!531،فى

9لهاه3ء3،!أولغ!"س!هحول!!4ولخ83!!8س!الأ!لأه!ح،ول.8،1ول4لها838لأههولح،3

ا!أغءرول49لما!8ء!فلاول93ولول!هع430ءلها!أط!3ماولول!ص!44يم002شا5"لهاكاس!لأ

ح8ول4!ولكاس!5!!ص!كاي!حلها3كهول3ءا3ط!لاص!!ول!رءك!"!!ول310ح،ا!

كهغ4ءوللأكهه،؟!3ولس!4ء59أ؟!ولفى،،!س!عص!4،ولهولء3؟لأثاهغس!"ح2الها8!4ك!

ثاوله7ء!ءك!ص!ولكااولله!ء!؟!3!)25(.!هول3ءا3ل!كاحه!!ول130!!!كا49غول5ولس!!3

ول!لماط،17ا!ولحأ3!5مول8ش!لأكهس!8!فا!3س!!ول3ء4كه340!ه!،3ءول8!لا،لاءهولش!403ش!3

س!5!ء!ولول9!س!ك!!!آ!صأولهثاولص!38غلأ9ء!!ءلاول.

ولل!،ح+حص!ا340305!س!ولكه،ءص!اكه*ثا!حلأولهولممأش!3"ء8حول3،ولهمولش!8113

"رأ،!طء3!س!أ؟3ءطغ،ء3ءا!س!أ"صأك!!اوللأ!ءأءأ!كاولس!حز3)ة)21(!4ثاص!ثاحأ3

!8!هه!ولقي!،!!5ول84ءول!؟،84!3!ولغأحس!ءك!8!طء4أحلها3لالها8زاكه08،!ول

18ول!ولةكهز،4ول!.،4،!1،993غ3لها4يم!.كلأ8ولس!س!صأول،حأ3كلأ!اس!ولح8!ول5ء،

ث!ءفة!!!3كهولهس!مأولءه!-ص!كهولص!حولص!53ص!لأ(3كا158)ه،أولكهء!!4ح،1عط!!!ا

8!!كه4ول!3ءأ3!ء!المألأولكه8!لأ!،1يمول3هس!34ول)22(،ء،شا،كهء8؟ولولءول

"،ه"غالأكاه84ولءص!4ء!ئهوليم3حءول4ول،ولولول5؟!3ء4ءشأث!ءء!لأث!علماع5ءممأ

ءهحهـ0،30"ولكهه،ولول!اغش!48!!4ول5ءاول33كاي،كلا!3دأص!4ول8*ء11،غ4ء!أص!

4س!ثالأ"!لأغلأس!يمولكا!3نأ8ولشأ،!لأص!18!!أأء،ش!8!ثاء4كهوله+!رثا!س!33ء3!رص!يأ

م!غ!فةغ3"!!ءأك!380!كه4ولس!كهلأع!3س!حء!!لأول4ءغلهاهس!37صأ!4ول3اح3"،هحغ3

زأ؟!لاغ33!ه،،1ول4ثا0830؟ا)ولس!!5يمصءس!سأثاآ!ا3!حس!4ححملأصأهولهولول!حك!ول

،!ر!ءم4ولعوللهاه5،طول018ول93كاا8!ولء4س!!لأ"س!وللأش!ء4.

اءول"كهءول!8!كهول!ص!ص!لاولكهههول35ولك!-ثاهول3839،ح94س!حك!ء4ول*ص!،*ء،3)27(

04،ولص!أ!س!3!س!هملأهح8؟ولح،ول144!ثاءولكهكالاأك!!لأفة4ثا935،ش!ث!!،ثاك!3

8،1ه!5،،!3حس!،هول،!!ههولثكا،4ولء!4ا!"938ص!3!اء!مول4ول!300ص!4

أتاعول!؟س!434ءول،9ههولفىحلا4ح3ش!ملاههولس!3كه4ثا!359ولش!ءلا!ص!،لاءس!4ول!+3،،0

()91ول!ء84.،"..97

)02(.ول،5!أ!ء+"محأ9،ع،36س!يأس!8ء487ح!اح،3ءث!س!ءث!حث!،864لأء49780830!ءول"،83

ى!ركه!ئلم!!!-ء!!!حه!لثا!ول!كاكلءلا!!-5!كل!ىل!كاعه9هء2944-4".76،1

لألهاهاس!385،هولء31،4هول0384!ول،ل!!ول!لاه!ول،9891.

(12)!!3ول-*4لأهولىءول؟""لأ،اء+له!ح4حكه!5ه!43لاء9"8ول،!م!ى!!ءح!ءن!9

لآ!كه!مامه!!كاهـه!ه4!!نى-5!ء!محيعىووكا4كى994ءكاهـ-.871؟لأدها8ح!لأز5ول49ء

ا!3407،،01ولاهط!!2،!!ول،.989،،سأس!يأولول3ء3!ص!حولكهـول!594ولثالأغ4ح814،وللااول،

3!"03،ثا7ءغءثا!ولول8ولءس!4،48مم!س!س!883ولحح4لهاس!أ!48س!"س!؟3ء؟غ!8،3!3!"ص!أكه

ص!ثا"3830!كه4ولءول44ع،1!؟*ءلهاولء4ءا!7ءس!ولإ

)22(.!!كار!،0.،.77

()23!هس!ول!س!ول؟ول40،"لها؟ا8غس!8-4ء!كه5ولكه.
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ص!ا3"ص!383اكات!كاع08؟!3ول9س!4!أء،3!س!34ء،531،ول!كه03ءس!اهول!!ك!س!4

،ا40"ش!ءول.

*ولكلزول3صأ53ص!هول9ثايا،،4ءفة!ءلأ؟?08،34!ولولاس!4ءممأ!م!اكل3!لاص!4كه

،ك!ءك!ه"س!س!4ص!م84ة3س!س!،،!3ء4!أصأ!وللأهكه08ولش!!84،18000س!لها4ح!أ

ولغفة!3ع3!!غ!هحء!14صا-+ص!أ!،س!34ء3ءأولءولممرءلا3لها"!هوللأ!4

8،1هصهكه38غ!أفا،د!وله1،3كل!له!83يم!ء!45،53يمص!53!أص!8*ول!هول3ء!أثاهكه3ت!

ثح818كا!اء53ءوللاولس!أ3له!38-5كهه4ص!ول39!لهاأص!ول3س!3007"س!؟33س!3ثأهلأهءول

كهـول4!15ول9أيم.

??

طوله04!ولك!كاه8،ولس!!أول!ول4لهاس!ا34ءول"3ش!شأ8!8ح8ش!م183لها!ول40،50وليمكه،4ثاول

!أء*،ء4ول8ص،!،ياغ3س!!8ك!،لأ3!4ولء41ولس!كه!ولولقيءكه،"!13)ول31صا35ة!ول

كاي،؟ول8!كا380*كهح!515!ولاش!!لم!ول!5س!3!3!4،0اولمهـ315س!4ء9كهص!حهـس!ث!حس!3س!طكه

4!ول3اءكه4اخ"3حولأ49غ"ةصا9)4!عحث!7،ء9ء"3ء!ول15ك!،9لها3اص!3!35س!غ9

3!ش!3!!غ3كا!1،13ول4لها898لأ08ولس!لأك!593-0158!3،ولهء3ءأ38340!،3ءول!

7ءأس!!غلها3ولهططث!هولء43عس!04ء!ول!حهـ3!أولغ!فة9حولش!سأح!3!ح3!33ء؟!3!

ح!كاس!ولاص!809ول!4!س!-35شهس!مهـول3!أ،ث!هلأهشاكاه!8ء44ثاس!ا4ءثاكاثاول3.

*5ول3ولهول33!حلأغ5!ولكهك!ول1،3ولولس!4شأص!3صأيمص!لا*كه،35،ولش!3!4ول3ولول

هملأ"س!غكه8،4ول4لهاكاه8ام5ول؟ءس!ص!سا*س!،س!ولش!!3ص!اغ"9ءء40،1لاول!؟8س!4!ح

!هع340ولع،ول+ه!اول3س!!كاحهس!س!ك!ول!م08ول43لها8زولاكههلأولءحهـ4!كهش!3س!3؟51ص!3لأ

!سا!،3هول4ولحلها،1ولس!4ح9شأشأ!ول089"،ول3هآ!3ء،اول3س!3صا!ا9955يم0899،ولء"تاك!

ولاا،"4ولول04حولء!؟ول،3فة?!ولءاول!ولس!!ء؟ء!،ءح4ول18ولكهءكاأصا!*ولس!3كلا

4ءأ،1ول4لما8كه08،8،ولءا803!ةلا7س!18!!غولص!4ءأز3ء!ثاكلا!،8304حول!كه

95"3!كاكه08)ولولثالأء!!"س!غ،38ولءاس!ط!3!ءس!4اول8!"فيصأ،348!؟ولا

هآاء!3ءاتص!ول03

ولالهأعهسأك!88ولحثامأ98شأ!"ا!34!5!ث!صأغث4840ء*ص!وللاولول،غ48غولكاة9!9

غ"،س!كهص!ا!"ولس!!ثاوله!كر!ى،كةسهصلمءكه+ء4لمقيمملإى:ولىلمىء!!لمى!

،فقيلا!كلقى9ه4كار-محص944،()7حص!م!"كهس!س!،،ه84!!اولص!،ءول8ول484ول!،ول4ول!:

1،1"ول4ول15"838ول!؟ش!،ول!أولش!،!!ثلأهة!غء!س!4!أاه،ش!!!ولس!!س!سا4ول

ا!ول!15!فة81س!ولس!،9ء3ولا،9*ول!49380!9ءول94،ثاص!ث!ح!شأ3ولءا93

هس!كلاول08،س!8ول9،!،3،ولء!ول!4...ة))18(ة!ا!*لأ!؟4ولة+ول!،ول!30،4

ا!3!يمولحوليا4هولآلمك!ش!س!،س!هوللهاولس!ء؟،3!،84ثاش!س!!كاطفاش!3ش!3س!أ5!ه!ول!!ص!وللأ

اح9!49310لماص!9"5لها3"3!لا48ولع3أ!3ص!ا51*!ول!ولفىولا!!ولءص!ول3حء3ءصا،س!ء

اول4مموح9فا4ءول!اغ!قيولصا!كافا!3!08ء4!ا4!مول8س!كلأكاس!"!اولم8يملاءولمأذ!كلا!

كاثاه3كا!8،ولس!ول83س!ألها89،8!8،ولس!كاثهث!شا!ممس!صص!نأول!كااص!ثا3أس!083!8ولكارول35*ه

()17د!34!ء،للا،دأه9،ول..2غ300،فة،لماه8،!ءفاطهول4ع!ا3هولدأ،4+08،د!!!طه3!ول،

3ء8!ولث!ل.5991وله*3هـ3083هـ،43ول8لأ!،،ححغط،س!93ول!ول*أس!ولس!ط!3،ة!ش!ها؟لها"!

"!هـلهاه"!5991.24

)18(.!!كاز!،.77.0
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ول"ءش!44لهاا03ول3-ول5ولكه!4س!ء83.م!!ول41ولاكليم7غصاولوليم7!اءول3

04ص!!لهاشا!ح!8!؟وللاكلءح!رص!08اس!ولولص!ا3لما43حولط!5ممرلها!803"،3،ول4ص!لهاكالهاهول

،!ثاول،3هول9ث!8!59:

-!+ءك!ثهس!4ح!!هحءح!ء8،هلأس!لمة4ول،ء8!!404!زوه!ءثا"!ث!،1ا،لها9

!"ولولح!!؟9!أ9،ه؟فاه4ولس!أ!ء8!ناس!*ول9!94"أ!3ثا،!ول،س!س!4ول8مموص!1849ولع

اءءشأ3!8ول515ء8!فلأدأول3غس!4!ول3حس!3تآول!ول!،1ش!!!34ء34!380ك!4ولح3:

-3113؟ولهس!-ثا!!9ة!فول!ء4ء4!!س!53!ةءوللا!!4!9!هه!يمه!

8ء*،8،ول!ألما!س!89!هس!ة!ولهأحةه!"4.ء*ء*ا9هـ،ثا!!3لحنةأهـ!يا!همخأة

ءههـكا!4ثاهـغ؟ء!أ!!هـمأ!ث!يمأول3ه"!3!ه!حس!!يمأثا!3ه،ولهـ4لاس!لأس!ه8!؟!ه

س!43ه8صا!هـ"كهكلههس!4*ءلها!ءاهآول94لأءا99ط9!ص!8ص!4س!ح9س!!فة!8!،ول9(ا)ح،

ول8س!ا5!ولص!83!ا!5.3..ة))17(

ص!ل!!!أم"س!30!ء4س!هولس!9!زس!ولص!ء833!أعصأول7ك!ح3ثأهولءول3غاحعأ89م8خس!،

ح95*!كهك!08ول،أولكا4لما،!ء4!!ولس!34!*!!س!99ش!*يم+،!ول*!ء3اء؟3ء!له3

4،ءمم!هولغ!س!ع،حع!كا!ك!ولعس!،43ولء3لأولس!8303!ولولش!!كه4ح!أه،ولص!كهأس!3ء!3ءطس!كا،

ن!ثاد4الها9شأس!4،ثا13)7غ!!فاط33عولصأءألما31،3ولز،!هول.!لأ!ه?تاعلأثاكاجشهه!ثا

ولهكه38،غ*ول"3غكه4ثا!!ث!أس!3؟يمكاث!5ول3كلكلهشهولص!33لاكاي!4ول8118لاقيءلا!كاا**ول*

ول38340حثا3لأس!س!ولأهثا3س!هتولح3صأس!4،3لث!هلهاس!8"3كاس!س!اول34.3!!غ..)14(.

سأ!*خ!ع!3*سألما،4ص!4س!كاحالهاسأ5طهمغ59،لا5كاهولء3ولآلأحهـ،8ك!!!،1غ!!43

ص!5354!زكه4ولء89ولكه!لماكاغ3!4ول3أ!غس!!يمولحص!4ح+ولول83هكاء4ول5ص؟!ح*ثا

+ثل.مكاهول3وللمص!3صاول!!*س!33غكه!ول!ص!ك!؟حهـءا3!كاةول3س!ص!3!ول3،*+ثاح!ول43ولص!

ولهول3كا!5ولكه"؟ولأ،ه303غس!غس!4!!ءصاول(أ)كا،،س!علأكهء413ص!اكاطولأ8ش!ياول،لاغ

!!ول8ءآ9،غ،!3ءاكا!وللاه!لاهش!9هه،لأ*!ولص!كه4ول!!،وللأهلمالأءا+*س!938احس!

ولأكه4ول،1،9ء!،ثاا3ة5ول!4ث!ول"هحك!ةس!34!5!ا43ثاس!3.

!،ءالم!!ول3كهعاكهث!ح!!!ش!4ص!59!لأهأ84وليمكاص!صأ818!ع"ثأ!ياكه4ع،1ل!"!ء،8

لهاه"عءحههلمول3حح3لأ،5،أهولهولمماكا!8ههولص!34صأ8303ء!ةح!ءس!ولك!.3ء!أطهـ،4س!4

ثا+!30س!لا+،!"5فا4لما3!ول!ماا!4ءول8!رغ!س!*80م8ص!4ول+*ص!3ء8س!اس!،ءولء3،ولم

ة4ول9ول!3ص!8!ش!لا!علاكاءأء؟15!"هول3حهء3،ولس!!33!عءاكا3"أه!ل!43ح

ا،ل!!ء!5ول!لهاكايلا!!لأء!ط.!اش!4،س!كه08وللمآ*!ء3حولم3غش!ولحول!48ول!3،ول

س!4ثا!ر!ول3"5ول!،،8غ"!3ء-18،ء9*غ48لأا5ول!كاكايءأ4س!+ثاولزكه!ول"87ول،ص!!"ك!

15741ء!3!025مم!ثا!ءلأ!طلأءح8ول4س!سأول!لهاس!8ول4!الأ!صأ!140!3ا)16(ص!،3!ا

"!عكا!8لاس!8لاولكهلأهدياكايولس!4!أش!4ءصأ!صهول!08،ول99"53ص!93!س!هولح!3*ول!ر

ولهع483ولص!3،ثح83!!ولك!كا8!*ول"95ولا08،!ول43دول3هلأولص!وللأ3!8ولس!54لهاطحم!8

.!!كاز!)13(

4!)14(.!!ي

()15ل!لما؟!ء4..095ح043

()16ممأهلأولصأهس!33!دصأس!أس!،لأ"!ه،؟ه!ولسأ!ك!ه8هولء94هـ80!!3خ9!ولس!ح9"3!!ل!ا4ء4+ولاولك!

لأحمهـ+98فاه!!اا8!ولغ.ةس!ء334ثا!ت!ول8!0،،0"ول3ء4!ولط!8!س!؟آص!4س!78(9551-

)5915")8ول5!"ولح+ما!ه+لةم!!ءشهلم533ت!!ماول؟3،!عفةول130،،،.191-92"

ول+ول98)4غحس!!ط3س!،5002.
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س!3!أول!)!3ءه،صأ3ء304ص!ممة3هصأولش!؟غ304!ولولول!يم!3كهء؟3ءا3!ءايد،4سأء

لماصألما،3ولول8ا!للأاهولاكااول8صا!!،!ول!5394ص!صأ3ء3س!هول*ولكاح!3ه*ل!834ءول،+4ع

لهايما3"!!هس!لأ!3!4كهثاثحاولصأ08ولك!!4ص!33ءثا!!هول3يمأول3اك!ء33كا!أص!سأولهول4ح

!،س!ا18ءيما3ءالهاللأهول3ص!3لأا5ول!ثا*ل!ص!3ل!الأ830ء43ول!"!!ث!عص!؟.لأولء5آخه

ول38لأ!أش!أ3!4ول3س!أك!ء!3كاس!ص!3س!،33لأه380!ولممر4وليلا!!طص!3؟،عس!ك!*ه!340ولء3

اآ!3لأوللطه،ا!أس!س!44اس!ول4س!ولكهاس!13!صاس!س!ولءاكهلأ!8ن!ولول3صأ3!س!8!4!ا،3!كل3ء4

535!أول!غيما8،3!ولكه3ول3هصألأولء4ءا"3ءصأء34؟ش!04لها8ول3.س!الأ!ص!أطلها!ء43ء33

!4كهولوللهاولء!!ثا!لة!39عكهول!3!الأء!3!طل!ء!هل!،4س!ول-1573!ا،574ءصأكه

5،59س!أط!كم9صاءس!34!!غ:ااحلأكه!!كلاولص!33كهـول15!4لماك!،38!!ء+ول30صأص!

يلاثا4أقي!ملأس!0،3وللأس!لأول،لأه!ا!3لهاط18!ءع35!أيم،ولول،4غا!ولش!!5ول3ول5ولك!

هآولا!للأس!43،ول9!3غ3هلأ!!ت833!اغءألها33طس!8ولكهس!ولل!3ع!!ءول،813س!3كههصماول

ول38ا!!أ3ءا9س!!ل!3،ء3ءك!ءوله+803ول3ة03130دأولء3ء4ولول3كلأول!!3ء3،ءس!ول

!30ك!غء4لأول3ءهول.أص!3ه!3ءكلاولولس!ول33س!4حس!كه3!غهةولكه،ءاول3ه،ول8ش!30!ص

ء4كه9*8كهلأة،ه،صأولهس!ثه!صص!ا33!3!أثاء3أول،ءكه4ول!كلأ!،3حص!4ول8!ا3ء

55ولش!333!ء3!!أ8ول4س!ع4ولم!صأتاهس!4ا!7ةس!.ش!ولء!س!ا33ء53!ا!43،ول130

لماهس!ث!شأول!أول03!ولشأهولام34ولغك!صأءءأك!3ء!فىول3هصأولشأههلح!ولكه4ولش!س!اول33هآول43لأء

؟اءولك!.!5ول43ول55!؟ول3ء-،-5ول،4ءول*،ءول3،!5!3هكلعه!لأول8لما!!!ا!ولءولصأ

س!اول33ه،ول43س!سأكه83!ا!يم3(1)1؟ة)4يم!*ولء4س!ا!!مهـف!ول.

لمد8ول1،38ل!48لأ4ول3ولا!أ!ول!س!!334غ!ول!3ءس!ا3طلأع!اطهـ،4س!3،

شأ?58!*!ول4يمء4س!53ولء3ثةس!ولشأهولش!384!أ!للأههولس!ا3ه!43!33ول87!صأول3ة

-ص!*9اثا9س!هولا!334ءلهاءا53آول43ءلماءا3طص!8ولكهص!4س!!83ول4س!!ا!أولخ،ول8

يماول3كه3!!ا!83ك!.

-ء*!ءء*3لألأص!993ء033ولءول)4ةلأولص!ء+هول83ء4ول3ءأول33ء!"ء383ة

-"ءولءس!كه!هولس!!0333!هلأولس!*ءص9ش!!ا.43ول!3سأول35،كهه!ول،ولع.3س!4

لأهولءتا3ءا3شأ!ول!3يم3،)ول34ول،9شأء4ول،813ص!78ء4ولس!ولول!أ!ولا3"!ءلأ3ص!م!ءهولم

اءكه!هك!!ولكه59ول3حس!ا!؟

-"81)ول!آلأولءاعلأول359سأ3ء!ولء4!الأ!3ول4ول8"هغلأنهول934،ولس!خ4س!ولس!اول3

3لأهلأ!ول08ول،كه!صس!اء308لأيمء،س!؟ك!!ءس!ء*ه*مأولا،49،ولهوليمكاغأقي!9!3ءاكه

كلةهلأه3ء،8ث59!أة3لما3ص!ولممر،شا5ول!س!3ول3ص!أ3كاطكا!8لأول43ول!لأ!3.

-!*!ولا3شههولصس!3!اميم،84لولوللأك!8!شه33ول+8ءح3أ!!ث!س!ولء3*ولءلماولكاس!اول3

40100!3ءولولءول801هولولس!ههآول3ءثح!!اء3!ول،!ة83!*اهةصأولل!طهش!53ء

،ال!4!أه؟

-!ءولص!س!!أل!صأف!ء3ء،كه!4ول3س!"كاةء*ول.3..11)12(.

(1)1لأ)ه!س!4.

(1)42!.+!ي
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لاضأولد!ص!3عاكا848!ولس!اغكازلمأ9ص!49غ35وليمصأول+!4كه!اول3س!ه،،!!صكاص81330

011ثه.1738ء!أولكا!5!ء"طول!5!آمءيأولللأءأ!لأوليمول!ول8*:03150لأولشأهولصا3!همول3)4لما

+.أ4،8ثا*!ول4ولص!س!4!ولول8لاز5ول4،3كارط!ول4هولولء+8كاا!ولعء33ح5،ولء3

أ،+غكل!!ول!...")لأ(.

!فولكه5!أ!5ءلأ،!ء!!أول،3!أولغه3حءول"وله!أوليم،3أص!كا8ولهلم!3لأكاههول3

ح!غ4،؟أس!كاكاول13!صأع!ء!41ء!5!438ثاء،س!5!صء8،1ول414ولءلاول!لهام3ء

كالأ*!8،ول33!43!غلها!!ح3ص!أ3ءلأ!ع!أطهـ،34س!ول!،!44ول9ثلأا3!كا1572:

ان!ا83!3!،8،1ولءس!08،ول،ولغحص!8!8س!ا3!،أثا،ولس!4ح!34838!صسما،3+5!4ول3حص!9

083!غول3،!ثاه3لأس!زذ3!ولء5حهول33ء4ك!!ول5ول!*اول3"3!ه!أك!ولءأكه

!كلأهحول3")9(.لأولأءصأكلا!س!لما4!حهـيأول8!أاحول3غ،18!غ،ولءول9!غهحس!ول5دأ!08ولص!صا

لهاولكهشالهاه5شأهول!،3ممأولكه!4كا!لأول53ا!غ3هصالاهثع!ءول3،هول3ءكلاول87لها!5ص!شأهولك!3

4ح340303!ثاح3.

ولهلأثاء!8،ك!ع!35!!،ول383!!ل!)1ةء3ول!!5؟53حلأكه818!ز!يأ!!ء3،ولص!ول

س!!3ولء3!4!ول3ءولثاءول3ءثا!حعحلأثاكطءاحملأص!سأ38لا830حء1،4ل!!!"3ولص!لاس!ء4

4فىاغ3حلأحليكا!اول538340ءول4ح!اول!هطول33لها!حولز4ثا838هلأا!زلي؟!هول3

3"غهولء43!حس!!لماص!اش!8!أ!أء!4ءلأول335ء!لمافىهول،81!آوللماس!4483!لهاايم3ص!ن!ولس!ولممر

4ء1،!35،آ!أول!!ص!ول؟ءول33ءأص!3ل!،!ز3!3هصألأ5!!ولء!ص!3!!!ول15،ولء

84!أ!حلأ،8!ولثاءلها!ول،3!ح"ثاه3!ولثا!كلأحلأيم،83لاول08ولول8ااص!83!سأءول!ولهسأ،5

ءكلفةحساس!ص!ولولول15!4كالهاس!فى؟81ولا8س!،5ء!04شاول!أيمث!حءلأ،4حوللأشأس!،مل!ص!ء4

ول5ولط!ءلما3عكه83!003ولكه01948كاه84!أ!ولكهس!4!3!ولء4س!ءكلأول3!حملأثاح،س!ول

ولح3!!رهيأولص!4كاحه3!؟صكه،3!لهاء4!كلولء؟47353حول8كه38ص!كا3س!لأء3،صأص!اك!

!"ه95!حلأء8حكه!كااء،84ءولء83!؟ولكايآ38ءطصاءل!ص!ولء4س!48!ول،83ممرول!"ح!ه3

4ءءلأول!83"هول3لالأ!ء83!س!أول3لألا!ع08،ولولكالها3!أيأ3!!ش!48عطولولس!83!س!34

ا!!طمهـثاحل!!رول38340!ءولكهس!ولطدولا!54ولكهص!ه،!ولاس!كه،83ح!اعا!سماول9هول7

!!ولاءآ3س!م3ص!أول3س!5،!3غطءول038ولص!،أحول3ك!5?هول33،،هول3كا!س!،818س!3اس!

كايسأول9حآ3لأ،حيمأ9كا!!!3س!4ح3ول53ز34لهاح333!كلأس!اكطص!،3لازحلأ*اهس!كاص!4

،ال!8!ولعس!هلأصأه!ولول)15(.

()!3ء87"ءمم!س!4ا!3!غ403حولس!س!4ولحهكاولأحا13،4!صأطولاول!كهـ()حولولزط!ولءص!314ء،م

7*،01،03،!3"عولءولس!،!44ول27أثا8ول1157.كلا870+ء!ولولص!ممرع4هس!*ول+حل!ث!20

ولهأ!أغس!4-س!334ثاه6.

)9(،!!في4!،!ولول35.0هأ+!!3ص!ولءمأ!44لما16از+7!0157جلأ،80عولح*ء+ول!حا

04ح!ول؟+ح01+5

)15(،!!في4!،!ول.230+2ثاولط!س!57س!15733؟لأ4830ص!!لماحه033+،3"ا؟ولاغ-اء

4!033ول09سكأ3ثاا3!ول،4كاو39ش!9ولولس!8ولهآ3!!08؟وللأ8عش!س!41ولول"35س!خ8،43ول4ول838فى55ول81

4غس!ش!84ء4س!كلاول83+ءء84!كلا!!ك!8!ه4لماص!،دس!+س!43كه!3،ول+ولح!!ول4ح95!!ا4!ولع!

أ،يأةلأول،اولحء!!5!50!آس!هلأولاص!كهل!"3ول!ءاهكه49ءاه+ح؟ءاءااص!ثاك!3هق8،1ول4لما8اد!أههول

ش!حاغط!1،3س!4كه!ول40؟!غآ6؟أس!9ولا،!أول!خكلاخاء4،لهاككا!ط3تاءا3"35لما3اح3حط3خءه،ول9

359!ي!3م38ص!اول80ا4ل!!3ول!كاحس!3!ول8س!53لأ،8!ول،998!لهاهصأ99ءا38340!9ءثا1

د!ءدأدأحاهآول،!3زمهولول30همول4ءة،7553.د1د!ملأ،!ال!ء4ح،055.،زح".501.س!3+غد!ح،1غ،!،

س!34"غهءس!ولسأ!089وللأس!،4ش!ص!ول!ءلأ!س!3صأصأ*ء3*غس!كه3ء4!مماول70أش!يأكه*5،،5!س!ولكا!آح!كالما

3همأ!4عكه!780كه4ول39ءوللمهـول01،4ولكهء8.
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!عآولك!ك!8!عصأء3!!ط!،زول"!4غ!هش!3،ولس!!!5ح،ولأس!كاط!3،ولفة!38يم!صأول9

هلأممأه!صول9س!ا!صاغلأولطس!8ولقي!!هلمولهكهء4!ألأغ!!3س!فةك!380!4،س!ولعكا!س!ا

كاأط498عء!،9ول5!طء3ول3!كه،،8،صا08ولكاحهءم!4كه3!س!9"!،حأ03!4،90لماعكا

ولح*-في*!حكه9شهس!3!صأول53ش!"ة3!8ول438ولس!،!3ءأول93ول5ط!3حول!33

4غاش!!لا!08ول4،3ول038صاول9ك!3!ص!ولولس!93ء،لا!هول4عس!!أس!"!أ!83ح!1،4ل!،ثحءح!8

سأهلأ5*!ول،59ول3!أء3لأء3ءأ43ممأ8!س!!ث!لأكا4س!اس!ول433لاول!لماأ5ول

4،هلي"!!ء!أولص!ولصأه!!!!ءول!أوليأح!43صأ!!84ءولء3!س!أعول3ءولولص!،8!4ولا3ءأ

4!غ!3س!8فيول!ص!4س!الها3ولطد15!4لما3حز؟!!ص!!لما33كاأءاك!س!لأممرع3ءوله*3

!43!ولس!ااس!ولص!،ول391!ولولح!ص!77ءول80!8لأ53ا؟!ص!!كاهول3حول8حكاكلأول!7س!س!مم!ول

ولأ34ول،9،أس!"*ولاكهههول4غه!ول8لأح!هلمهـ،4ولا!54ول5?هول9061.

8!يلاكاثاولءس!3،ول!آتاس!س!ول3هآولث!4س!!،ولاءكا!ا84ولعلش!94تاءشهش!ث!81!!4!ا

حهول3س!أس!ولس!ءس!434ه8!!س!ءسأول3!1،4ل!ثح839س!هسام5!!ول!ا!لا3!!غء48

!3380"ولص!،س!،س!كه!أ،1هولهم3!!08؟ول8وللأةة!أس!04ولولء!!!3أس!!3!ول4!!!8ول،

راغاولولعصأولس!،3!ه!ع!هيمطهلألأه!كاول838!اص!ول3ساء3ه!هص!اس!ولإء!!كلم،حول83،

في34!أ83ع4ولء3*ك!8غيماح؟لأهولكاص!4*ثاه؟ول03811ولولغس!أ؟!383ول

س!هص!84ءأ!!ول4ح!أولغء؟فة33!غولس!سأء!ول"!اثاس!هسأ!ء8!!4!ول،151ثا3ءه.8!ث!!

حول83"س!هولولا!كه3!كاماز93يمل!ء8؟ولس!ح3صاحح؟ةيم!ول!154ول3س!!لا03؟ك!لهاه!!!ح

0!3فكل34?ص4صر"!!لا"ولهولص!الهاءك!س!ولنأ،44،ول!س!!183كا!!!لىولهولص!*ولولول3

ولول40ءولص!ول59ولء!ولس!!41"ثاولهول3!كل!ع،؟53،هولمء3ص!4كه8هآول!كاح315ول3،

ول!ولصء8،!!393!+غاممم5ول")5(؟41ك!!س!4ك!80ثا"س!ءاكا04ول!ءول3ء4

!غه!!!هطس!8!0،38!!س!هلاول؟كاس!ولس!هول5ش!84!ء83!ط!أول"44ح،3ءاكمء؟طس!كم

ل!،4!ح*)ة(،ءلهولء!ءا3اة!ء44غص!آولكهءلا3ءلاكاكهولك!ء+ولء4*س!338118ء4

ول35ز43ولءكا؟سا!3ةءاسأولآء!!أ!ثعء،4،!3كهولثهش!،،!!أ!3ول،1س!،9!3لنكل8كا

اكهـ8،!ولشأ!!4اول،؟ول9ول،ش!،8!ش!لأءأول!7!4،!س!هك!ء،س!4ص!آغكهـولح!ثاس!ص!34

*35أكه4ثاس!9!ول5غم!49س!3ث!!ول!أح13ولكهلأ!ولس!س!كه،0؟4118ولس!03لأ،ه!!ولص!3س!،حء

59ول3"ولأ!!8ول333!595ولك!ءس!384ول!!ك!،4ولس!ول5ول3!ثا5ولكه4،!ص!ا55"!س!3

!4ول3ولهك!صاءكا!3!رول)7(.180!رأكهـلح8!!،!"س!ول!ه!41ولص!صأ،9!ول!ء3،ول83*3

ص!ا3أولهآ08،!!3ول3،!!أكه4!،غاهكه،3!ثاس!ءلأ،س!4،!!3!أءه*ه834!ولكاس!كاا

ا،ولكهط!ص!،ول!ولدأ53ءدأه1800م40ولص!ءيأء3ص!8!15ولك!ص!،شأ5ء!!ءأح5!+لهل!ولءولول

ولكا!،8!،ول!ول!*غ4ول3اثاول!لأحولص!لأ!44ول26لهاأ8ول1571:"ص!ولثاصأنايماص!3

ول5ثا3س!9،3!3لأس!ولثاءس!4!هأف!ألم!8!كاشأط!!3ثةء39غكاس!!ص!3،!ش!كاس!"!،

ول5ول9،ولهأ،!!ولتا3ثا!،1غ؟!أ!!34صثاكهثا!أ!ولكه،4ل!مهـول4!15ول3،ءاول3أوللالأص!

)5(اأ،ولآ53!س!ا؟،؟هس!،3س!ا8!س!53ح3"38!5،3!س!طعح،ول،لأ،5-5+!!0395ول9أس!3!ا3

اءكهء53!ز،غءكه8+!!هآ8،،هول38!لما!أ9حح؟ة5!ول4،اءك!ثاهكه،7553:هولءط،3ءولول!33ول:

!لأ"س!كاس!9354م08ول4ع8س!ح،ة9س!4ك!لهاها!4!لمهـااس!8هـولء4ءاط،،فط"!"ءلا،7"!8،ولء!لمء4

لا!كا7مم!5كه!كل?9!!لامممثرىء!!!لا!ى،و!794.0994-،4043705!الاا8691ة4!ا

!!غحمحألا!،ول!ءا!!غ!!اول:"ول9ء4"ه،ح038ول3ء4س!،ةح9!4ش!!ل!"ا3!ه،4ول9حا

لأ!،ف!أ.8ولء!38ءلا!354!!ة8ءول"،ولة!"هول0!161-15."ه،168-985"كلن!.7390

)6(أا،لهاآ"!س!ش!ا!!99ول!س!3ش!؟اول!هحولء3!!،ولأ!هآولس!3038!هول30محأ931ء"!طهـ،834اء

4!،1ل!5!3تح.

)7(3003ولهك!!؟لا!4ول*8ول448لماش!46ءولة18ولهء؟ول015
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3"س!ولز"ولحتءا!!8!س!ل!!كا!ك!)س!ولولس!حس!ول!33معفى53!لأ-5ولس!58ةحسالأس!س!

ط8كه35?لها!ش!ءلأ)ع4س!3؟ء!فىح*لماحهولثاول!9أ!الها*هحمهـ9حء34!هول7أءءأكا

4!س!هكلاثايم،يايمكه!!!3لأ3ثأ4س!33هس!ءطك!!س!3ط8كلاس!3ص!3!!!ول5ا!3،ول!ولكاه!زكهس!ك!،

لأ8!!18ولولس!3س!،ج3حثا،ول!يم"تس!"ول!!؟!يم3ح،صأولس!!5-ه،لأه!!ول!09

*هولكهلهاهولهنأ!!مهـكاحهولكه4هءول9ول3تا!أ!،1لما،8ء44!لأ"!كه3!،كااولأه3!ولص!صأول

ول!لأغ،،183840353ءول،ه!18ءعيمولص!3!ول3!!أديمولح!آس!9!ا،!!!،فة9

380!كا4ولس!،3لىولءل!س!همولك!3ء353ش!ء4كاول5ء!غس!3ما9!94ث!83م380ح3!؟ء3!ح3

ء،!ول3ولأ!كاولكه4س!!ول،3نا5لولهول33.لمأ9س!3،3ئأه"س!ول،!!ش!3ءولس!ول!أ!ول*

لاصأه5!!ول3!4كلاكا830!؟ءول04ولولش!لأأكاهـأهس!*ح،صا!!ءأول!صأ38ء"كه،لأ،59!أكه

78340!س!ولكها3!،ءأ"8!آ4حءول3!"هكه،39+!3"*ء"لاول8،حأولءا5393!!س!لأ3

،هول؟!أ3س!شأهول3كا9ثاط3لا!"ولءها!818صأ8!!غهول3هولعاس!4،3س!31833ء4أ!ول3

04ء3ءا؟ء؟ثا4!س!كا،ء83!433ول5ص!ا3!ولهص!!4!غول99ولص!وليم،+س!ا،53!

ح01083كههصا!هولع"!ولءول!أول!!س!ول3!"ولهلايمنأول،،ش!لمء3شهولكاس!ا!ح!ول!40غ!8،ول

أ!ول!ثاص!،3ء18!55ول،هلها!!م8!!5هول!.كأ!،3!!غء48!35ز43ثاص!(6ة)!صءع4ولغ

8!!!38،1ت!ولح4ثاولهتء4كاحهـغ،،15ء83لأ!3!84،83!أص!لهاهولول!أول!ك!حوللأول

كاثا!-5؟!33،ول!!أولكا!50،ولء!ءا!!ء4ولوله!4عشاس!هولء84،ا!3حشا4ول8

114!*ءيمولولول30؟ولص!كأط!45يم!ءأط!لأ*ولةتا،!،94!لأكه!4ولكهس!34!ولش!9س!3

س!!3كا!ول130ءلأءول،35غءولكه.ولهول9ص!3س!أ35ول3،!أ!س!ءولصاولحا93!8س!ء3!4

"لأء!س!3،)هلماغء3هصألما!هول15ول!ء4كاأ*!مممص!،!*ممثهـ38غ!أء9.س!3ا!ل!47ص!3!*ول

38340!ولك!ص!؟8،الأص!3ء،ولهثاه3ث!،1ء300330لأس!!اغملاهاول؟!3س!34،303!ءولك!ع،3

3ء3كهص!امول!أ"!!وليم،ث!!كلا!ملأ،ص!73عأ3!رثاكاثلاء3،ء4ك!ل!لها!ول3غث!لما،43،!3

،ه"لهاس!كاول!صأ08ول!18،لأكهحهه،ول،أ4ولء4،9ثا98ء59!أول"83قيس!33!ش!كه

،!0853ولولغ!ء33!س!ء3304ء8ع4().

!!لهاهءكلاء3ول53س!ول3ء!يأس!8ولس!3315مهـولس!ا39304ءاص!4كهيأكااس!083ولكه

ثهملأه!ول31340!-5ص!ولكه9!ه،3!"ء4!ايم؟ولث!شه!4ث!!3كاهص!4لول49!،ول

أ،!5*ولأ89هول،ولهول33س!س!أ35ول49لماس!س!يمل!ش!"083ص!4،ول؟،،ء8لأغ99!!؟ا43،ولولص!

04س!لما!حول،ه،!هول853!هولس!أ!،4ح9هولس!7ح55،،ت!ولس!)7غولاس!8،ول!ول،

)3(س!3،5*هء!!-ولفا؟8!ههـ!5ءفط،!،!!س!له"4ول"ة!!4!هـءول"!+ه"فالأولغ!+15991

غ!!ولش!ء3همول5!أ9!ك!،3؟*ولل،4!غنالأثاه!5ول3حص!صأء43ءول8،9هول،س!ول3،لماهح!ا9لأ3حس!20

ء5ول،!خ89ول،!،ول!0،8!!ول*4ثاح+5ول5!كلا5ول03،!!ول)!ش!9"ص!9ثازكه3891

ولل34ول،!أثالهاه،34ولول81ولأص!3ول3سأهثا3ه+ول!!5!1،3ءلهاطس!18!أ،هولء4"اول9ء4كه*هشأس!ول3،

ولهلأولء"س!5خ؟ول4!3كاح8!ول8،8م4ولءك!9لها3اء9!49380ولح9،غحع83ح9""3ولاح"!اء!س!ول،س!ول

"ا3!ول!ول:س!ول!!59س!اهصأس!س!83!؟ول!3م)64!ولء9ء4س!!س!ءطءعول36،عما!8!ء38ول،33ء؟ثاه،

08،!ث!ولش!؟18!3س!هولهلمول4لهاس!6)ءس!4ول5،س!هلأ"!؟ولولش!هلمولء!،4ا!،ولس!!س!،+38ءس!3،ا!ع

1)ز؟ولغش!3،ء4ا!ء3س!"س!س!3ث!!89لما!1،!ه+51598ء!س!ا!س!أءول?4لما8؟ءولغ8!س!8س!

زول!هوللها"،834)4ولول8ش!سأولسأغ!*ك!300،شأ،ول!غ،"ول49ك!عأص!ص!وللما9حولشأ"شأ!س!3،ولة"لاه3

"!!41ءا!زولهلم83،كاهه3!!ول!اع98ولط03818!حك!ول4حول،،5س!3هول08،!4ول،كلا3ثأه،03!ح

ع،31ء"ط:"*ء305!8!ء،.س!لم.3!!ه!4!3؟4هءول!:!*!49+ه
)4(!وله*س!ءص!33+335صأولء!س!!ش!فاول!غكل40!الأ8883ء4ولولأاأ،س!33س!364،،س!أح49ح

)حولولس!3ث!س!ع3لما!ث!ح476ثازولهول49!ع،ولء4،ولس!4ءاول3"عءهولص!33ء94!اهولء83هـا"ول،،ول،

حاولك!3لما؟لهاآ8ء3ء3ث!حس!3ء"ساك!ثاكه3ءأ3830!ع!لأ!515"لماه3ءاول3كه"؟غء099
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كلممأ!أث!!ل!3!ل!*ولل!ول3وله،ول3ل!أ"3ل!+ل!سأ!!أ

أ+!لألل!+3*،5*لأول!لااث!ولل!ول!ول!مأأ*كألأل!ل!ول!ل!

*5س!أحمأول+د!+*د!3د!++ألالملالع!03+!م!أه3

ولس!!3حس!ث!ص!3حولءكا4!ول3عا3!3س!"كلازص!3،ول!هص!5-35لا5ص!ولص!14،3كاكااولطلهاأ

ثح،هولم"حم!!اكاص!4ش!4س!تأوللألصي483لهاء14ثاس!ك!04شالهاثعس!وللأ8413ولعلأ*80ولشأولص!

3!"لأء8زاولخص!3ولكههءث!س!ا!كلاول3!4ول3ك!ءول!كلا!3،مممولس!4ء3حكاءطحس!ول)1(ة8!،)

!آهم،!!اس!ولءصأول41!مولء3كاش!4س!5ولكلاء3ص!صأكه!لها558كل!538!أ!ولس!صأ3ص!ول+38!ولءح

س!صأس!ول1!،أاص!.

7!ولحولهول3أثا!ثاه،34لهاول8كاول7ول،8،سأ!،1ء44ح،81ء!ل!س!!لأ!*هسأصأهولشا!،س!

ثا!504كا3ء48حك!ول53كاه34!ول9!أش!أثحولاس!3ص!4لأ35كههلهاهولمممولكا!3ةآ3ول!ول3

لأ،ه5!!ول3،!4عص!33خ3!لها!ص!س!الاطعلأءلا!ل!،4ح3ء!ا49حكه48!ول8صأ!+88يم3

!!ه،"هول3،ء*ول!4ء+8،ول!ك!حلامممءصأ83خول304كطحولصأ3غ3!83!كلاول!*خحلأس!8س!+*ثاصا

س!ولشاءا،1!3!"!ه!!!،علأث!طهولح،لأ35لها7غ4!ول3ولول39ءهغ3)4ةول4ثا30يأه08ول

.)2(

!لأللاس!ءث!سأللأيم"س!للأهلأك!فىول40لهاح3ول3ءشا304كه3ء!9كلصأملأ!483حهولءلأول*ثا!

04ئأول*س!ول،3!4كا7حث!س!83ك!،*!وللما5س!،338يألها3س!03ول!3!طء3،ص!3يما8ول3لهاهحآ3!سأولح

ص!لأأح3س!"حملأس!طس!ولع43ثا!5ولكاس!4كايط5-ولولكهثاأص!ثلأ!ث!!كا8،3حولص!18!،3ع

5آولصأس!94ولا9عول9اول3حلأ!3ء3:،84!اأس!ول33ولهول9ء3اعلأهول3شأ5ولطص!8ول

8،1لاولخح!ش!"ص!34س!ط!!س!ءث!ول33س!لأث!ا"كه5حلأء8ول83صأولس!3ول!لاز5ول!ول*!3صأ!3!ول4،

لها4!ول،19،ص!*3159!"08ول4ص!043س!ولصحوللا4،3!3ح"أ7ص!3ول8كالأ35ز4ولس!ء

ل!41"كه!!?ولصأص!94ءلأممرص!،كهش!،صأفا!53!3كاك!ول3!ولا!،1ثح،04!ه،!4!ول3ءس!

لا!كلا!3مم!ولهلاولءولغ،لأكهة!ء33ءس!ء4*ولص!4ص!زول!ء3كه،4حص!4!كه،ولحولخ35مماولا08ول

4ء!لأ8ااح39"!كلاص!3كه4!ولا4ولح3ا!ط53!،هةء33ص!4ء3ث!حس!ملأحطس!ك!س!ص!8ول،كلأ4ثاع

ص!4!3!اس!*هول!4؟ءس!ول"15،3!اولاس!3س!اولأءء1،4لأول8كلاس!33مهش!س!4!53سأ5

زولس!5كطهولكه!اء483لأس!08ول4ول!35.آلأولس!س!لأهكلءل!!ا!3!!أ.

ل!ولءح"س!اءأ04كا83س!3ول5حلأ498لهاس!!3ول3حهلأ،س!سأ5ولك!س!،لماح3!ءولس!35ءولول

ولالماش!3غ،!?7ول4ح3ءءث!س!3ولس!ول33س!لأث!83،هعص!8ول93هولكا3ص!كاكا3ءص!لأح3

ولغ8!*!يأ84لهاء04،3لهاأ5ثا3ع*لهاح،3،!!84لهاص!5،ءولص!س!953ءولشأ5ولوللها3

ول)34!،ولأولهول،34ولول،38!أ!صغ3ءاهولممرولء3؟ثح!7!3؟*ولل!4!183!غ!غ3

()1محأوله!س!7!9!!س!!ا!لا!!أ53س!الأه!!!4!+هءثا،081،ل!!ط!5ول9894183.

لها؟ل!-!!4!حمأماهأول"4"ه!ه!،س!ول168"،.!!ل!هولول!ولفى.399

!كاثاهك!-هـءلالها!ا،هـء44هظماء!ت!!*ههـول"،032".،2،ث!!5ول!ول0002.

)2(حمأء04ول!س!،ول+هول9!ش!ظ،9هس!ول7غ"3!)1ول83مأ8!حول"ءول!طاح،!س!كا!س!059
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فة38003صأههولس!4س!اول7شأ!!5ولولش!لاثا!،شاهولس!33!3!لاء3كامولس!حلألا،9*3لها!ول

ول!3!ص!4ء38!!!س!4ولس!أ3لأ!5س!!8!آ-830صأحء4!ثاص!أس!40!س!4كلاس!98ثا!أ!3

ول!شأكط!4يأول!34"ص!*لها!شأهكاش!لا،438زول91ول3،ولء3ثلأم!ه38!،1ص!ا"يم813،ول"

س!5ول3،هطلماغ3عول،9ءول3أحط53ءلأ49قيلأءها!!ء33ء3طء8ول!آ8"كهس!لأ5ءك!

3غنا!8،!كههولكه!4ول3طس!!ولحه!ول4يم04كاه8وليم3لأيم،حس!"3طء8،ول!ا833!ةهول-

اكا!هول4،ولكلا!ث!8لأ04ول!ءغيما313409!ءثا!كاولصهء4!5؟!3!-!ولكاأثاك!ول.
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15ء3ول!لها،ء83!هوله3ط،ول8304!كارولول9هلم!اث!4ص!7!س!س!4ش!أء39!3

!8س!ا0883!ا!ولكا،4ول8ءول4غكل!3كهء،+9!3لاس!3وللاس!!3،4!كا،4ع،ج!لما*!ول!78ح

ءلها"س!ا3ةإولهم4س!3لأ5353غ!غ3!4س!ك!لأول9؟س!3ء4ك!18!3حءولك!،ول.،4لأول!س!53

ه،س!!!3ص!!ول3!أول4!ك!ءغلأ!هحءت!5س!ا8!ء4كاجاح!ءس!ا5لماءول!ول43يمطكا!كه،ء

ول4،هول8ول9كاهأ"ء!ثا*ك!هوللا9ص!94ت!038ولكه!5ثاعس!!لأ!فلا!أءول3!9"ص!ءنا

غصأ*س!!ا!ح!ول.ءلأكه49380*لهاع9ه!ول04شأول803،903ولء34!غكهص!ح!33ءاول3

3ءهكههوللمخأفاكا!س!لها"أولص!3علمافة8،ك!ولء،ح41لم!"ول3ه،ولءلألهاكاحه34!!غ!4ول3لهاص!ا3كه

ش!!لاس!8م!كا!ول4!ا5ثا5،!ول4ش!طولشا"ول498!ول3ا!لها3ول5ك!لهاءأ!99!شأح4ثاحس!ء

9لأةه!4ول3كااء!يمولءس!ولص!4ولول+8كهولهول!334!!لأول!،4ص!س!!03ء9

ط!!!ث!8؟ش!3.3

ء*-!

!ثاه*هكلا!ك!ولغصأول!"س!4!83!لمولس!ولس!!!03ء4!!ثه!8،1لاس!94!أ

،ء33ءولحص!س!34*43070ولس!د4!ول3أ!مخ!ء!ولس!!4س!+ثاول5.83*ثا3ول،35رزول9

ولحعءس!!4لأول3!هثا)949،ولءممنة4يمولوله،8041،!أ9*ثاجاولس!39ص!سالاعس!

ملأ،!ول5حهـهآ!!دا08ول3هس!08-ش!س!ه5!!84ولس!ص!"س!د"ولولس!3س!لاص!4ا!ولغ!!ءولص!،ءحمهـ!81

ءولثاهولكههلاه!!!ول8هحءا؟!كلا?ولول8س!!حأ؟!؟!ءح،ول8ول3!3)!5س!4ح49أول"ثاأ

3غ!918غ!،1،ء40ءولث!!س!آص!84،س!!عءأ339،ولس!يأولع!!ء1،4ل!سا!،"!س!آص!984هلأول

ء18403كهص!،ءاول!ك!ك!3ساش!!ع"84،180لهاءس!هولغء3ولصاص!3هكلاولص!+5ثا3!اول5ولء4

!*3!،48،!غولحولح!!5ح،!1،8ص!،ش!هس!ول84!5ولص!؟30!!3،ول!،4يم3!لأ!!!أ

ث!4ول!*84ولع3هح8ءأء،خءهول845!ولح،ءثا،اول!!س!ا!س!33ح8حصاول84!8ولس!كا!"53مش!ح

"!13!9ء33ءولس!ع5!3كهةول4ص!4!ول15!ولغ!حولس!ص!!8ول483ولء،4!ول،ءع3

ص!!كه!س!س!كا!!!ط3غ؟8ول3،ث!،س!5ولكهلأ3ثالأس!87ح،هول3يمحمهـ4هولولءكل!،1!3لأ8!هكاوللأ!

!لهااءكاثاهول!اغول!3!ص!س!9كارا5539لأء4شأيميمولول384ءثاولا!كههس!3هآ!*3ص!تاول.3

كهء5ت53ة334!ول34!!ول39،!حلها!كهكه5!ا3شأه8،شكاغ39،س!لأ!3،ولولولط!5ء3

8،4وللا!81،8لأص!3"ثاه!،ك!هس!ثاس!9س!93!4!لأثاكا.9!3!4كه.3!18ء"535س!94

ول!ث!-!شأفةغ31لأيمس!4كه)مموولكا!8!3!تس!وللهاهلأ!ول!93ناولص!94ء8؟كهـولثا!،8!35-

4!حصأ،عس!س!380!غ،!حس!84!3!!*ول!ول؟)46(

لأيمكهول531كه4ولس!كاولآ3يملأول04ولح3391!!لأول-!كا9487ء،د!4أ!

3ء40!ول3!83ههول،س!ء1،4هص!كاول3وللاس!3ب،شأص!تاكهول!ا083؟لها؟38،ولهشأول4ول8!

9هول،95س!أ!3!كه9حص!3لاص!كلاغأهثا3هه،ول!4&ولول!ولش!40383ح!س!!!ص!78ء3كهش!ص!"!!

ص!ولولس!"أ35!أقيس!3835،كاس!،4!ا"جئاه!أ53،،!اولولههس!،وله؟3809!غ،!حع5

حهولهمول4ءول8،3!،،،وللأ!كا3!ول،!548!هول4حكهولهولص!3ء"9!3،ول9هآ!3أ؟!5ول3

ول!ط!49،04عيمح!ءفىء،آ8؟غعط!!!.ولكهولف!95!اول70ة934ءلهاص!4

،اولول4!ا5ول83س!4ثا35!!!هول"!!عثا"خ4س!*!ولزش!3يم8ول4ش!اغط8ا!،1ث!8كه!ا830ءح،

اء4ء15ءكلاقي"يم!!؟ولكهولء3؟ول،4!ول1،3س!مممأةء،!أ!34!س!8وليمء!،ول،!ءأكا3غأ!

)46(19*ء!ث!.ءه،4ح."47،ةكا،80ولح!،5لما،غس!4:اكطء!ا4عأولع!ولحه3ول3كهءا

!ء83!ول!ثا*!53دك!4لماس!ك!:ءلم*!!9،ءول!لموللأ3س!3هـث!ول4زس!!5غ93ل!!!طهلما!ول،ول

لأ!هس!ول4ولء*،*8ا"س!أءغه8،ول.ولص!+8!5!:!ء+يمكأىه*!!كاثا،!ممما!ءممؤم!!طةلم

،!لاه!4-5+"38.0-49؟"لأولا08"كاس!8ول43س!ا!7هول5554؟!+ح!!8ا!28ث!!5لما!!،0002.
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(،)41صأحكهء4حصأأأغ33حص!8!18ول3ء3كاع!لأ4لأزس!"حول+08،كهكاس!83!غلاص!!33ءغ3!،

،اش!ل!هعمدس!ك!كهء!4ء!ولعك!8كه08ولص!4!اك!ص!8لأص!4ول!هول4يم.ءحكه*يم*ع3

380!أول!لاغ3لأحش!ا،1ص!3ه،ول30!ص!ول04،ثاس!ا!38ولحش!"38خم!4يماول3ز3*!ا،!

ء5ول*ءول،81كه5كهم!81أحوللأءوللأء!اص!ك!ح353!ولحص!1833!!40ولص!ك!ص!،

س!ث!ء8ش!لاس!8ولولس!3..."لها!!أول!ولمحرءآولولس!3*هلم483لهاح3،حااص!33س!483صأ،84!ول!س!8؟ول

3!"!اط!!غلأولء4ءاثا3كاطأ8همم!ولس!صأ!4لها!أ33لأش!!!ءلأكاتاولص!وللأكاص!803س!ح

3ء4ثا!"شأ3كهول3يم39ءا!ولهكهءولولح3ت!،كارغأيم3ث!38،3؟8.!لمآ!هول3!صألأول!أ

ء،ولهولحلاح)أس!!أول،ولول78340ص!ول39هولل!س!!كه4ح*ولش!ش!أص!وللاول3ط!ءكه3!اول!4ول3

3ءاوللأ،ص!5334*كههص!5!-ولا!54ولس!39،)42(4لماس!!كا803لأحولل!3!!كلولص!،!ول

ول!ول!3؟عهول3ول3!اكاءاول8لأولس!3ولسأ!08أ*ول.

ول"!ول3!ول!يم8+ولولعشاولع5كهـ780*4ولء53وللي!ا!ثا384ءول،ص!اءأ33هسأول

،ه)وللهاه37833?!لأ،8اكهه؟ول،لأول403أول!أ!،34!3؟ولالأ!3ح43ول8!كل!،3ول!ه؟ول

ول33ااص!ا07ءاص!8،14ول3،3لهايموللأول3!طغ3ول3س!ا3كهـ!333405!ا!س!هس!،س!ول

"!43،شهولء18ة5ول3س!34س!7؟س!ط،اولث!مكهء،،!؟ص5ول1331()43ل!!4ول5!04ولءول

كالهاكلو،ثعكثاولك!!!ولول،لأ!!ول15!4ول3ح3لهاولكهه!كاثا3!83!!تاوللأء359هآول4،ولهول

ء3ح!س!أولص!،ولول!ولثا+83،ءز83!!ص!!ءأ!!ش!صأول!ولوللها!ص!483ولولهولس!4،ءط!7!

ولءل!عول!!"3لأص!ص!شاك!هثا!ء4ء3!!اولص!ماول144ءول5ءول!ولولغح،5ءشأ4ول5!

س!043+ولش!!كاا!ول384ءول3!ط!5-!لها3ول*ا!ولحءصأ!س!س!ء"4يم39خ!آ3!س!34،

لماولء"اةس!س!4عص!ط5كأ4!ول5حءأل!ء4كاأحاص!،48ولءح8لأ8فاكه!لا08ولولص!أحا(44).

ءلأ83لها+ولص!حولس!43عكه78340!ولحكه3ول31،7!شاص!لأهولثالأشاح!!!ولآلأول

غ!!أح!!ول،صأ3في3413سأاوللها!ش!ء4،3ثا!ول"!أ!س!5ولحس!"لأا5ول4س!33لهاس!كا8043لاص!كا

لأح4ول88!ول83ص!كه!أول5ول3ولءول!شأءأ،فاهصا3ءكاةهلأول3ءا9!8ص!33!كهلأ!ص!شاس!ا3

ول!ا!ع9؟ءأ3ول70كاه4ولص!3ه،ول"3!غأص!ك!3لهاس!كا!زآول4رلالها8183ص!3س!ا3س!ول!038ل!كا

س!9!ءغأك!،ح!3!3أ،يملأاريط،كرزء4ولس!ء*813هلاول*اولصاكل8اقيهلاثا،1!08818،كاول

حل3وللأ3!11شأ3ناحكهس!3)45(،4ول88!،غلأولعولش!اصما!ول!7ش!!لأ483الاكهثا!ولغص!!4ول3

ا،س!3+،أولص!س!لهامص!3لأ3!1،48هولولعا!ا!ولاكاة5ول3ءسأ!05ولزازلأثا3ألأ!هول!4ك!ول

لأء!ولحه،ول،4ءول4م!43300!+13!ول!!ص!ولص!ءص!4ثا+ول83ح5*ولء!+ء0،3ول3،

(4!)حمأ803"ول!ء4+ا-يلاء+05ول3ء!آ،ةكهولط53!*لهاس!طس!،!54030ءلها3طس!!ولحهول0ء4

ا!!+عأس!3س!،ممرء8*3!ولول3س!ا!دأل!يم*ص!،ولس!،3ء53553"!)كاءاول3لماءا33لأهس!ول.30033

ح!س!زط41..3،!ص!.!ى+!ور!رء...!هبرحع"،أ-.14

)42(لماه*5ه!!كهولغكهأول!!*هءا*ش!7س!3ء!+هس!4ش!3ول4ح539!كهه94!ول3ول3:!ص!

!لن!!،ع!دا،كة-5!:!!!صكه!!لممةممط!،مه!438".)لأ!ءفالأثا"3308س!4!ا08،!3403ول

س!+!"!،ة2ث!!!ه!ول،ول7991.

(4)3هكأ1،83هلاول،3!!6ول،57ول3:د!503"!8،ول!ساهغول،هأص!ول"؟!لما!لأ!3!ه5-4!ه!!ولهلها

0351.،هـ!9!59913؟3لؤه!غءا!!!س!صاول:لأ؟ول،كهل!ال!8!!7!:8،لأول!ولول+ءحث!ه4!هعولح

لا33ءاصأول!"س!ط!،!3،"ولاطغ."602ولزكه!ص!ى،كةسه!كل9ى!جمهى.".278

لما"؟اأء!سا55!كا4!1،ولس!!4غ!ءهوللاه!ا!!!3هص!!8ولس!اول!ط!،0002.

(01111ص!333!ولص!24،هه.3يا.،09905

لا/)!بمطولثحس!3،4ه!4!ول8:اا!لأأوليأ!اس!3!كهلهاع:ش!"!!ول،5!!3!حس!3غأ،هـهع"حلمااأى+ا

،/.+ادمماذهاس!3!طءسأه،س!ول!3ا!!53ز49ولع9وللها+ول98اص!:ولثد!0894ول،،آط)3خ!آ8لا+ع3

؟111،1كهكأ!هولءولممو*أعص!"+مممأأص!9هغءاح119أولاا.!-فيلث!ي!لا.هـ..?.،4ء،".2فىلأ-،لعنا
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س!؟!شاول"ثاهءشا!3!!!أول3!+هش!ول3808خصألأس!9!أول3ك!،ولس!!وللأ!ث!شهول84ولس!.

35لهاآء33!كايص!،!3!ولحولول8ءزولء!ولل!وللممهثع834ءلهاكاا،،4!ت!لصي!أ53!لأ4ح!أ

!5س!ح40يم"ولءلا!3لهاه!!3!،!8آول4ولءأء9!3!ول43؟!دأء!لهاممر"ول330!ول،

س!حث!30!حصا)38(؟س!،ح3ولأكاما438ص!ثا3ءأول338540ءولهلاولس!3ولعش!3ولح

3"ههمولص!4ولعا!*ح13ثا34،ول!24حث!طه!93()شبر)93(؟لأءس!ش!س!833!3!أولحلماول

ولغ،1!3033ءح3ء4حه15!ولول!كهول3ءح3"خزح5ء5!ول!اصأ!!ش!8ء3.كالهاهولءول

4ع3هول393!ولخا!!احعاص!3ةاص!9!هوللأهس!ثا3ء4كاول49380ولح43!ولك!

ا،!35لمآول3ءثعءوللأ!كا38،!أ*س!س!5!م3ءءاكهل!3"!!ول130ح"ءأ53+،؟ص!3

ص!ثا3!هغس!+ولس!5!أس!ول3س!هولح5لها133أس!ثا3"مموحغ3ةس!ولس!س!!!!،،38!5!أولش!سماغ

حممه3!أ!!ولممر!ه!مص!3،مههول!ولح3كاول3مهوللأ!ول،07س!ول3!ولم!8434!دء!!ول،3

118!كااء383*35اكه4ولءك!س!5"!غءصأول3،.3!ول3هولطأزس!*4،ول8كهاش!صأ!ص!هلأول

ص!أ!!غولحلأولس!أ3!س!اأص!اول33س!هول8!ولكا3س!ول33س!1،4س!ولص!ولول،8كاي!س!ص!مم!لها!

03ثا،?93!ا3س!ك!،4هولهآ3!لأء08ول3كهول3عا3!ه!لاكه!؟س!سأةحكهءكه5!!ول310....

-أمهولس!!شأ!9حكمغلأ!ه!دا308ولحلاس!!س!دا!!ح!افطئألاكلا!لم!9:

هلطلها3هك!!كاول48لأولأ!3تاثا!"شههثحطهس!ولحا9أكا!كههول3ول38340ولس!3

ش!لأ!ةص!لأول،3!كه3304أول!ولغص!45!ول3اص!ولح!!س!3ولمه9شال!ول3ء8ولتاغ38يمول3ءس!لأ

!*،ش!ح!هص!لما3س!،شأص!93!3،حزولا!3أسأخك!!ول4!15ثا3س!كا،8ولشأ5ولنأ5ول3ول؟!أع03وللأ

!لأس!طخ4ع3ءا87!لمح904!3ءسا3*"!ا3!ولص!3.35"3ح!آوللأول3،ص!ءاول33

فة3ح91!اكهزهول8!3عأ4س!ول3!أكاة*هص4س!ول3هك!،ولعهـ3!غ!8ثاكاحه؟س!ح!ث!!كايلاس!س!7!

ص!أول93سأز؟!ول3ص!كا9ول!!130ص!مس!ا3هلأول15ح،!ولول9ك!،34!!كا)04(،س!س!4دول

!38ء8ممأولولولءكا!ألأءء!ءول،ول5!هاولصأ!س!هع8آفى!أول3ول!15!4ول3غلأهكهلأس!!3

شأ5ولكاصأ!يمسأول!3لأ!84ولص!4!ول3ولول!ء818لها،4ثا8اس!ول!س!3ولآ3!،زشأءسأصماع

84!أ!3"،س!ول4يموليمخكه80لاس!ا5ولزلأء3"!!يلا5-*ولءس!!غثح3وله3ءا

ل!ول،35ش!س!كهـول.813ء8!كا!3!أ!ا"!كاول!أطولح!ث!ح،لهاول!لأس!!،ولغ!3"كا84ولع

حهـ؟39!!43ولغس!3حم?9،!ا"80ول،4ول،81ش!،!ز،8*83309لأاص!!ول*

8؟ش!3"!!ولول3!4لأ37!!ولهس!أ43خول8!5ثاء،!ول73ث!ول!صهح3ح!7!كا!ح

!حهـهك!48لهاء3،شأح4لهاا!ص!مممشا8صأغ!ا3"غ04ول8ول3شا0ح!،3ع!*ثا،أح9ء!شاثا3!!اول

4ع!،غ4ح3س!8،ش!!طس!كهولول!34!لهاص!الا?!!ء4ك!ولص!اه؟ول4كه؟س!ح4ول8

184ء*حءول،3!!أك!لهاس!ل!ه،3!اءولولول83لأء3!ا43!اكا!يمكاك!ح49أ،ولاكاهساولكالاكا8كا

س!4!ا!،3!ء44ثاص!ا4ءول3-ولولص!43ح3ثا!3،53،لأه40،010!ءلما3!ث!!!83؟غول!د

(3)8كل.+ح!8!5،ل!!ثا4ء0009هه0لا!.!كا.55.

حولكهـ)93(8ح!ولس!9ء!ولس!3!ه!!35س!س!4ء3430،اء4!ا15لها!هس!3لهثا4لهالأ،7ة.

)04(!3+ك!80؟ولهمأ!!ولءولل!:ااص!كأ490،08!6ءثا"*ءولء13كه:4أءثا94ءول8!أزولغك!ص!كلأ،3س!4

.دس!صأهول3ء+ل!6"!!ولص!،1،أولكآ،!سه!لاءيمكه-مح!ف!!!لا.ء!...ءه4ى.لم،".341.

لل!3ثا9ءصأ،ءول4وله3س!4ءلاء؟3ول،،ء34ةول3ءالأش!*ءحص!مأول38340!ءلما!4ولكهك!ء،1هء!ح

،ثاط!366لأغ8ولس!،3ح43حك!زس!33ك!لها+ولزس!ءس!ولك!6لما3!ا؟!لم+هص!4،كهطلأ!أااح3حافي

لمها!"3ءطةول5.
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9*س!أولش!9،3ول"8،ولا40!ولس!83صاولص!94"س!س!طول384ءول!4ولكه!اط!آلأ!س!،3ههوللأح

ول!!3853،1!كههزول؟ثاس!أ93*8!لاح"ولآ39ههمول34ول3!ا7حةشاغهول84!5ولص!س!صأ

س!5!!ص!3ح8!!ا،ح"س!ول،صأمهـ!س!8لهاأس!9.38ول3?أ5مهـءح!ح!س!حلا*ءغ3هس!ول3،س!ول

حهولس!!!؟ولصأولء!1،3كلاغ"ولاههةولء4!أس!38؟كا!،!ههولء4كهحطغ،ث!ح!كه4ول5!!ثا

لماء،4مأ+!"!،53"*هص!صأولول!34ص!ا3م!3ول!3لاص!كه!08س!3ء!*هس!ص!أ!3،0138!ا!ح

ث!!!!ا؟،97ءوللأء!380!غولءولكا.ءاكه!لأطحولس!8ولء38!عهك!48ولص!كهه"!8ولغكلاهول

ول!94حأكأه"س!4حكااص!83!ألماءكهء4ولس!اولهشأك!3ؤص!،ح3!أ8!ول03س!لما"8!،!س!شاس!ول3

لما،غ!34س!هولء!83ع،ول4لماس!س!؟؟ح!59ش!حأ!88لاش!،9ءلاك!حهـهه!كا!ش!ء!4ول3سأهول!ع!ا

ش!ول!ححولص!3!9!4039ول08،س!وللأ3!8!زصاس!4س!8ول4س!ءلاولول8اس!ا!ولولول8اأههولص!4

9ش!هس!!كا!ءكا33()2.ءح3ءصأس!عول3!)ولولولص!ولس!ش!ا!!أطس!38أ!ةهولء83334،ولكا

ص!344!س!ه!لأط؟س!ا3ك!380!4ءولكههلاولوله،ث!03ح!س!ا!!ش!"ول!4ول3!أ

؟كا!3س!اسأ!08ولص!94ءكهاس!ا9،!ولس!ول.3لأ4لهاك!كلا!5ول"حمهـ!ولآ!غ،4*ول3!ا

403!08؟حولولء4ولط!35!كهثاحكهكهص!؟353ء34!،كه!ول!!غأءه35!ثام!!،

ول!4!15ول3ء3"غسأ!8،أحول3"حلأ5هآول4ص!س!5ولول!8كاكا!ولس!يمص!4134غ"3ءول3!3

ش!صأ!ء!ه8!ع3ء4+ص!ول3كه)33(؟س!ع!9ا"ولءت"ول3،غكهءكلاحا،ص!4،!"!ا70!لأولحء

4ك!حلهاس!!)33!ولهه33غس!ولثا،31ء4س!صولءآك!ملأء8س!ه،كا،كهءصأ!3طهـ!ل!21

ا!ول!*ط،ه9ثاهط!ط!3حهـص!ولول،ولءةلأ04صاولص!أ؟لأولس!،ك!814،لما،30803"ش!4غ

ثا4سأه8ءفةولولس!ء*لأوللهاولطهثا4ولص!سأ!4ولحول333ثا3كاهولصأهط*س!!ول،ولءولهآك!8

4غس!ش!،4س!3()4إ

ك!ولهء3!أول3ءاص34030ءلها3ص!033،ول،كهقيس!ا!ه!30كا4!ول3!أس!ه!آولهة،س!ول

ك!ء4!!لأفى3"عهلاول8ملأ،ول40ول8لاس!ط!،1ص!4ء!38!*8،1ء8!35!!اولءكةولثاحا3كا

!9صا،8ول!4كهس!،حاثا!ح5ول3!83كا!ولس!!4*ول84،5!359لأ!وللأ3ولقي38ص!!3؟

،وله018"ولولكه"د!!اول83ولول0857،!ولث!!4كه!أ38؟!آحصا!08ول4عكهس!ش!!3ول84ولس!3

لها84ص!اول043؟اء!لها!شاهول9)ثا49،ول!لولهول،34ولولاصش!ثحص!(3)5؟ء!ك!

س!04ول!!3!اولص!لها"ولثاه355!ول9لأ35ول3غك!!4ولكهس!أ3س!3!9ءلأةط!4!3153!س!ول

ص!ول!زه!غ،،ول4حلهايمأ8349!ه!3ءول!33صاوله93غك!18!زس!غ3!4كطول!أ

ش!ء843*!ءولاس!،هول3ءولص!4!!،08؟!اول9ءلأ!س!ص!4كه93غح،113!8ص!3ءول،35خس!ولكا

ص!ول!ا*8!أ!لمق3ح،9يلا!3كهص!!للأعصأ4اءول4ءولكه-ولول3هدا!أش!3هلمادلأولغ9لول3!44س!

!!كلأ5ولولء،4،ول13!3غ55!ول4يم!8!133!ا2!!!لاهولول!،ء!؟،ح3"غص!8!18،صأ!

ثا3ثاتا،77لها)34،ولص!ول608،لأع9018)36(؟4حش!*س!ولحح533*فى49ص!ول3هناول

،غغس!غلأفيا3يمكه!4ولكها!؟!لمس!78لأ!4308ح4،!ا!3لأولس!!كا3صص!3،ء4!أ"هول!4ح

)37(ز!ا3؟!آ08،كاس!اول9ء4ممرلها!حيا!طأءك!ءكاش!4ثا،9،ث!ح*ء95ولءأ8047م

)32(،39ء-ث!أ.?،.،!ء.146.0

3()ثا،!!كاز!.47.0،

)34(4ء!ث!ولكل!،!ءس!8اامحأ9ط!طهكهولح!4ول،282!!طلأه11!ول8،ولجملاكلرولول95أ.29-".

2،533!!ط5لما!ول،0002.

)35(!.ل!دأ،!4؟،8،آ!،كهوليا.س!4س!34!ح9،ول،ءا،3000!اك!ء493804!كهءلما،!ا

89ءهغ!93،ولول؟ءزولءول4لما،،سس!ش!89"حاس!ولا3ىكهءكاثاممتىمه!!لاكه!كا،محة-ء!،.،4ء.!ء.00

177.157-

)36(.ول81!ه!ء+...!!كاثا،رر.كلهء،فع!.56-55.90

.كهـ)37(ق!3!)!بخ4ء.كلها.9".56-55
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س!ح3ول38340ءلهاكهه؟ولش!أ!!س!!عسأولس!ءش!3س!34أ،74!ول4،3!!ثا!ولح3)28(؟ص!

اءثا*04-سهك!لاط!ولص!34سأهوله!7ولس!3لما4،ول130،ولهلأول)!!83!س!ولص!اح!ولص!330"كاكا08ول

لهاولطهولص!س!4!ساعس!43ول8!103،3لأ!أعلهاهغ)92(.4!وللماول1،9ش!س!اء!!كلأ4ولس!كلاحلأ

3!ه،س!ه!أ8!ط!لم15،!حول4يم!أ803يم"ص!4ول3ولس!ص!813،7ه،ولءهول+ولثاول

4ءكلاس!أ95!ء!ءوللاكه،ءس!،!ص!ولا!ز3يم9!3س!ا!!45380ول!كه!!ص!ول!فةولكا4!ا!

3غ!ههولكال!،4رثا!!3!كه،حءأغط!3!3!س!س!3ء،ث!س!ولول؟اص!11.3لأ!3!ول3س!4483ولس!

س!ح3لهاه!3ء،لها!ص!387!!حكهـءاههلاول4039ول،8تاثا!،34عك!539صاس!كاس!34آثا8لاكهصأص!4ع

ثا!قيأش!ول،49"ولولممولس!333!4ش!اء3غولكاوأ08،كا!018ولء3ك!ولص!ا؟8س!4!ا

كا!،،ك!هول5*ءهس!،!!5!كا!3*ءص!ء*حا،هث!حطث!هول38لأ،!،،!8!ول،82ء!أ،أأ8)*

!ول4ص!ا383403*3ءثاهولص!ةحلأ،ول40ول،8ء4!15!صأ!حولع،!كاولك!8ءا!3!هخ4ع

،ح!ولطحط،كاه!ثاه4ع*!كا!الها،حش!اء3؟ش!س!هولول!ش!لأ!ولص!ثاول9!3!3!ها!43ولح

)5،(؟4!ثا،ول!!أيما!،ك!38ءكهص!هأس!عالأولآ؟ش!اغحص!م!!4ولكه3ءا7أهك!ءأ

*لهـ4835ولح3زثاكه4،ثا!ن!ولهول43،لهاول8خصهص!*،ل!أ-ك!س!ول!ل!هول3!،،،!"ءولاع؟8،ء،

،ط!ل4المهـ!ء!دا!ا!ول!لهكا،،،كا!ولك!!،حدما،4!ولدأء993دأ!30ك!ء!هح303ا!هول!17ع3

كد،4ولا!54ولكاهص!،ءح4،لهام3!4ثا8تا!ا!3ههلم+س!4ول43ع48للاءء33كط8ثا+ولمم!ءشأول3

!هم!854ثاص!5!4ك!ولا!ح!غم!ءس!ول!4+ولول8كه،11ولهول3ءصأك!"*8ك!هءأ؟هـ3ء4اص!3

غ403ثاس!!لأهءلاولكههس!،5ص83!ولهول3ء،ولهولكه9حهوله!ء!33س!اول!!8كل!،53ولءس!

!4ولكهاس!38كاك!ولكاهص!!!8ءولغ!.أ!3،ول

لأثا!،!!3،!!3كااس!هول3س!3ء،خا"!5س!أس!3*،ط!ء4كا!حولهولممملها!ص!3

ش!صلأ8ء3كه،س!مم!3!43380ثايم3ول،هول!ا"!3ولغ!18،!4يم7!ولءولء3!لها3كه"

ثا4ص!ءول"أ3،3ش!س!*هص!ول4،3هاك!!ممولهاكاللا!ص!س!أحول!9!"حصأ!0811ولس!كطكل!!ولهءا

س!ه!ثححص!اشأ!3!ز!3()1،زهص!3ءول4ولس!ءأك!ول+س!38،ولول83!!هلأس!لاول!ح4لماغ9383

س!ءكهلهاة4يم،1ص!أوله*ح!!ولس!4هك!ولصإول!ولس!4"ولس!8!!غ!4ك!ول!أء4ولءول35

صه340!ولس!.!!ول3ءص!سأش!،صأ!،هولس!صأهولكااعلا34ولص!3،س!ا"3!!ولآ3!4

ه!عك!3ء!ول4ول8ه،ولءول3حهط8!أ؟عش!،لما!س!8،14غلأوللهاء8!43ح!اكا!30هول

ص53ك!ه4،ص!ول4ةوللأولأولول!!شأ!آول8،4853ا،حولاآ!أس!م800،ول4،ولولهءولء!ممأول

صما35ولص!37س!،الما083!!ولص34030حول!ك!!اولكاكاص!3؟3ول!آس!ا،78كاكه!ماول!3040كه

8،1لأولحمهـغ!8ول3،)ءص!،!ا9ولول!34"أثا3!8!آ!3غ89كاه!لأس!3س!4!أح8كلا9081!س!08ول

ول!4!15ولكهء4!ول13!،ول!ءولس!!4ء+ثاول38...

وله4!!يممأ88+9!!18س!؟س!5!!س!،س!5لم!:

لأص!04*8!ولس!3!صأ83!!ولا،!ح!*هص!3ح!8اولآلاأول8لها!9ك!38،خ33لاه،!ححلأول

س!!أحهول،ولولولس!ولولهلأولاص!س!ا!3،ولهأ0833،كاهول)حكاي!س!!ء،1كايغ3س!هءس!ول4ححص!3

(2)8طول5ولكلا!س!س!!مهـ*ءؤ8!:11محأ139وللماء3صاحك!!ول4!أ5ول!هـء4!ول9أس!!!،3ك!

"هه،8!أولص!كهحولل!"د*!ءولس!م!طص!هسأغول؟?وللما!!ول!طء3اطا8ولكهيمكاىء!!!7!كهيملا،كة4صه

كهح!ي!لا!ممط،!-!لمغ4لا!لمكه!لم،كل،مم!".47؟"كا!اا08،!س!8ول43ح!أ7هولأهـ084ول،8!8!س!+

ث!!ءل!ه+!ول09991

)92(.!يمينر!

)03(2لأ853،ول.3..!،4ه?4...ءه4ء.لم،".112-102.

،3!!4!،!!ي!.702.
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س!5ولكالأ!ولس!،15ولص!4؟!+8ح!!!!3س!+ا!!ش!ولغ3!18كاء،15ول4ع3!ش!3حك!حلأ4،8330ح+ول.

أث!ول403ولص!،أولهة!أ!1113،ولء4كه!حول*ثا!04،ول!أ15ول!ولس!ول3!ألماء،ا!لأسأ!ول،48ح

حولوللأ83!لأولحص!ولء4!ولزلهاه13083صأولهحولول8+!*غس!93!3!هحلأكا

1338،1!!أ،5ولس!34،!33!8ولكا،4ولز3لها87!ول،أص!كا8،3،!ك!،41لهاس!03ولصأ!سأ،ح،ولصما

0052!"س!صأ!ء3كه1،9ش!ع40ولح2()0813.3ول!أولفى3ءول7!ءاول-8ءاك!!4ولء4ثاص!ك!

59ول!3!ث!س!ولس!1،3س!!ولس!24!ث!!كالاهولن!ولك!4،ول!5!3لأول!!حكلاءعء57كل!ثعس!4

15ثا!ولص!ول3صأص!ص!حك!3غ،3ولص!ء3ك!!3ص!ولهلمول"حههول)ول54ء،ولول0091)24(.

م!35محص!ولول84ثاص!3س!38!ءءاه3ث!س!8،40ولص!1833،،ولغص!3)هلاوللأث!ز403ثالازء4

ول3ء"ص!كلالهاه،ءولص!3؟!5ولص!3كه"!فيولهش!38ء3"هول3!ا!*أ)081!أء،ولولء4

ث!هأه،اس!3.8!4كاولس!،1س!س!!"3س!4لهاه؟!+!؟3ئاهحا533*كهه34ءثاهمولش!لأغ3ءأ

83!علألأكل35ثحلهاء،5كا+8س!4كاهولغ7أهزمولهول؟()5؟حس!383405*ثاح3هياول

ول98ش!،ول!ا!أ!س!!ولولكا9س!ولس!43ثا5!ح30ثاحس!33ش!حولاءحس!ا8كلولءغم!لأه

4)هحح40عث!،ص!كاهـأ"لهاس!ول!س!كهـ8!!لأ،ص!!ثاولش!4كلاء915!س!ثهلأس!؟ول3"حس!لأ!س!ولا!أء!،

!3!حس!!،1ول،3180!،ة5ولس!4كه!5ولا8ولكه9كلاص!ول؟،س!ص!4ول8!!أ30307،

1،1ثح19!وللا!،4300،!؟33ء33آول"سما8س!37"ص!ول"!ح!،8حول18ء7أس!83آ!ثافىء7كا،

ص!3!ول!48ح3كطااس!9تاول3!ز33،!8عولء5س!4؟!3طأ3!س!8!ول438!لها،1أخ!ك!ص!!ص!4ول

ط81!،غ،ء!أ3علهاهولاس!3ءح!ص!اصأولكاء4هآ37،خ.ح9كهول!ءكلأولهغ،ولكههصأولس!!ولش!!ول

حهول9ش!أس!لأثهس!لأولءا9آ؟!5ث!!س!س!8!!!س!اهث!ط،!ط!!8ول؟()6،!4كاولحص!ءلماصأ

ا!اولءش!)هول!ه8،ولغأول!أاص!كه!8آءولكهوللألأ!؟،س!،3ص!4،لأه!ء3،8ءولء3هدلأءاولس!7ءس!

احث!هسأطا!ولحهحولولص!5!9ءاسأكاا55!ص!4،ال!3!!!ءول،!كام!!ولهلها!ولس!لما4!ول3

3،4،لها!ح3ص!!كا!حص!3س!،ملأ!!س!اه334831ءكلا13،3)ثاساص!غأ!ولولح3ه،ولش!غ،

403،ولأول3،0ءهصول!يمأ9!هولءولكه4يم33!!أيم،ه،ولص!!أ!31!؟لماص!أ!5،3ءول

3!للأم!ول،"830ح!!لاول،ث!شا5*ول-+ص!ثا37!8ول483ولم!كااث!ولللألأح9ثاحلأ،8لا3ءيمااغ!ولولءخ

هصأولأولولول5نهول34اكارول350ثا!؟ء3"!!ولصأء4ثا5ثاآء3صأول8+زع53ش!نا3

4،طلول4!15لما3أء5ولطهـ،4*غ478ثا!لأ!لأ83س!(27).

(32)+!!-ل5ءح"ز!!يأ!ء11:93ل!غا!س!وللأ3ك!صأ3ثاحلأول3!ول*ا!ول4!15ول413!ول19!!س!ولغ5س!

ص!4!اس!،ول"،!!هغ!الماح3ولأس!3س!أ4ح!أ"س!8!أوللها+8،ول5ءكاثالمى5ممثاكهءلاس!ىهكة-5!

ولهك!يمة،142.09

)24(،!!في4!".143

)25(اال!هولش!43لهاص!ول!حس!4ااه!رحاول+031س!5334!كاه34ءثا:!اش!!غح!ولش!35!!هولء4!أ

س!أوللأء*ولص!3334ء18780!لأص!+،لماه!طحولفى872611ول:الأل!ممم5الماكه08ول...ءه..ياهح،"ه.471-

.157

()0726"،ولع4ل!ا-يلازل!28:!ا*هولعل!ا-*ك!؟!!3حول!،س!+س!؟هول3كااص!،طهـ،1ول4ا!5لها،كاس!ا81ول،

كل!ولىكل!ولى!ولممماكهكه!،كهلآءله!ولى!،!4كأك!رل!لم.!فى،4أكالا"8"!ص!8ولهء4اع*111زولول+5

فىأ.83

(72)2.7.3ط8كا3:ا"طهـا33309س!4كه!535كا4لماحك!!ول4!15لماكهس!3كاه8،خ3ي!4كاا38!حولامثا3ح

ولء3!ولول+حا811ول:لمولة!4،ءول.ءه،4!،!1،.ء.102
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ولءه؟كاهكاح!كا508،8!ول!ولء34!أص!هكا8،يأيملأء!4ولكهصأ!،ل!،!"ص!ص!4!ولكاوله*1803

3!س!ه9*س!3!3!ممرول34030!لاءول13

ص!لأ3ا"ولفىههمكا!أول3ء4!اء3،3!س!حول3ء534!أ354!ثاس!!كلا!ولءا3كه

ثا184!لاغ3،دغلم!ص!لأوللأل!ش!83"ول53!لأ!ماولس!كا،"هعلأوللأص!8ولحهول8!ولء!لألأأح

"،3!حء83*ولهحس!40عا!،ول،شهس!ولهولء3!ول"ولش!ول5د!ولح،4ول88!!لألها!لأ"ول!س!314

أء3!ول!ولز؟ش!3ولكا،،ول!ص!ثا4ولس!ء334"غع3شأول0338ولكا)ا*لأزغح3،س!،ءشا"هول3

4!ول5!ط!ءلها*!آس!ل!ءلها33لا3ش!3ح5*"ءا*ح4،3ولص!ول5لها3ولع59لها57ث!3

لأغ40ءول3س!88...

-هصألها3عس!س!صألأيمولحقي،زأ!لأول0،4حكلاولء!لهالأ!!أيم4حس!هول833!ول!س!ث!!س!4كه

ساش!لأءول!*5"ول3ثاس!!+ولكالهاص!ولغيلا4أس!لاصأ?خول!،3س!ول،5!لألهال!ص!،ص!أكه

صه3ءول"98!هلأولءول!عغولكأ!س!س!،مممثاعول!ط!!ول،؟!3س!34خولول!س!كاص!*85،!

ولش!لأهص!33ولهكلالهاع!ولممم،3عحهول4يمك!!3!ولءث!!ممم9غء8!ولحص!لأص!س!"ول84!ول3،غكه

?كلاءاء،)!ول!ز3ك!لألأ!أ!لأول!4ولكهءاصهولء4ص!34ص!هسأ،ص33ول!!ط3غ؟هول3

لا!48،3فىهولولح91ص!1،4غ409ءثا؟هولولء؟هغءا!!ولس!لأول4ثاح4لهاول"اعءكط

ثح531كه4ثاحكاملأ!317غ3!لماول3"!!؟عهولسماحلأغول338!!3ولس!37ولحول79!حاصماص!4

ءأول3هم3لأول?وللأء4اص!ول33طص!8ول3.3هءلأول،ولا!359ص!اء34اول4ولكاهلأزص!ول3كا،

ثا89كا3301ء4س!أول3ول!!لأ33ءمصا!ل!ص!أثا!ممر3ههول،س!قيص!حلأهآ4حءأ،3!49كاح

ول3!وله3ء4كه*ثا!!صأ!؟س!ثا!?35ول43ثا5ءا3ه،وللأ!3ول53"3خلأك!.ص!لأكه

ص349380ءلها4لها8ه،ولغ،كل،!طس!39ءح4حممرولثاءطأ!ول)35مولهش!3ول338*

س!8183،لهاحلأءاحلأول"لاء80!38ءول،أس!ول3حهكادول8كا!3ص!ولس!صاءس!أثا3س!لماس!ولط84ءول!4ول3

ص!4ولثاس!7؟!5كلم3!نهه9؟!8،!!حص!أهكه،س!*ه3ء!ح!8مم!وللأء!85،3!+!ممرولاح5!*س!

ول5ولكاح!أ15ولكاءأ4غكلاعا"هء!4!ول3حص!ء!ألأ؟عغء7خثا،ص!4؟س!،ء3،3!!س!!!لهاممر

ثحهحلأأكه4ولص!3"ول،ولولص!+هول7س!أءأ8ثح9ولا083ول!ص!ثاس!18ول.ءلأول3حص79يمهلأولح

ص!3كه،!15ولس!لأ!-ص3!ص!حطءكللأ؟8اص!!4ولك!ا!!!!أولء!4ح،3ث!لأ!8اءأ413!ول3ءأ

4،ح830وللأغس!38لها3ص!94ص083!ول4،3!ول1،5!س!3ول8لأص!ح،ولس!43ح3غ4اآأحء3

اس!3ص!ز!8*ول8!ول438ءول!4ولكهكااصأ"س!س!ولهحول؟48ح3كالأ*!9!ء3لاس!3ولع3ءل!ءأ

ل34!كا!ه!س!ة813س!053لأول8،304لها!ولخ3!!أ!!غح،ول!!!8،1!ا"ص!لأولص!08ولس!4

ءاولك!ءهول0335!صأ!5ء4+س!لهاحهك!،ا!؟!آس!38لأ!55ول،4!!3يمكااأ!س!5ول3،!ولس!لأا5ول

4ءط!ص!لا!*ول،كه!ول3ش!ول!فا!س!3اص!ثا83ول!غول300شكاة!4ولكها!صول384لها?!أح*)

3!9مأس!8ولس!318كاةولكهس!ا3،ص3!كاتاولط،!أ!ط!!ول15!4لها3ء3.ص!وله3!ماولح813هلأول

ص3!أءآ3لأش!ولول3ص!لاول!*8ولعس!هلها!ثحولص!4كهول9غأ!ه8!ءصأ8ولولغس!4اعول7س!ا!3كاس!

كا5ول3!ء80كاص!ص!،!3ة3هصأء3!،40ولس!،ح5!!كا?93أ!59"لهاا!!أ15ول

ول!!ثع7هطيم.س!وللأكاص!،5كاول!!48س!ولس!اس!!!35!ول!ولء3كا!8!83لأ4كلا!،ثاس!9ص!34

شاهأولأهك!لاولء4احلملأثاشا5!ثاولول!،سأول!للأه8كه4ءولكازساء33هولكه-ولثاه33ول3حا3

48ص!كلأ3!ح83!ول+ولص!ولص!43ح3ولك!4380حثا3!4ول3!اء!،ولولححههلأمول!ولء4ح

ثا+ول83:

محأ-4!لاتء!هس!اهءه!!:

لأ!8!ول380صاخول47830لهاس!!3!ولحولغ33!4*اولغ!س!ول!س!س!4+ولأول9ولولس!

!*يمغ38عولءس!س!3وليمولث!!تاولعءصاشهولول40?ولهول3!أ!!30!ولا!كأس!ول3ء4كا

لأص!3ع!حكا!زرس!هأح915!ع!ا؟هول!!س!"!ر15يأءلأزههولس!4،أءلها!،ولهءكهولول!سأولءأ
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ءولاح8س!34!أ*!7ل!ص!3!84(-7016)4803،0163ولكايلاس!35()91ا8!ثعكا

!3!لأولاول،8اس!839!أ!4لهاس!80مهـطولس!4ل!ا-ءولولك!ثاه3ل!3-3!،48!"ثاز3

!ول!3غ3ص!4!ا3ء!15؟لها!لأ!هح.)حص!3صا8ءولك!48ثاس!4ثاص!ا4ولص!3!8لمولء33

س!3س!88،ولهآ4ص!ثا3هتاولغ!3ءولغشأحص!035!أ!+-ال!4ثا8!ولء!أأولح!آش!تا

4كار33ولز38!اءاكا*غس!!ول!ك!8س!كه4ول!ول!ه!!41*ثاءه!15ء3س!لأ!س!ءأكاا،صأول

س!!س!ه.م،ءغ،8لاءس!هولولكاه!كه!س!ولص!ءك!!س!4يم9!كا3س!صاص!3تكا!ك!ث!ح3لاغص!8ول3.كه!81401،ول

!أدغحول!ء،!9ولءول9هأش!ثلأ84ثاص!س!لأ!ص!48334ص!ثا0383ول4،3ولولكاحثاءصمالأس!لهاولح

9!كا38كه،ء!حهـهء4!ول!رس!؟س!ول+5لما!ولس!4،كاءص!س!4ءكلاه3ك!يم33ه*صلأهش!3

كاص!ول+ء8!أش!!"حصأص!س!كلاهثار3ز78!أ!+-أل!!ءولءأك!80وللأءس!أ838،!أ!!9

4وص!ولء83!ك!!ايمع3حص!،لاص!!هاغ40!ولحء7!س!حا033،ز3س!3داهد!ولك!!هول"هولغ8كاص!"5،

حء4ول8،ولءكه؟كل!3ثاول!س!ول50ح!8كهغء!،ءس!9ء34?3ك!5ولول!18،غكه

لأ،!"شاء8ءولولكه3ءلها!!35ثا!أء04!5يمول!ء4ول!8لهـثا!اءأولعولء!!،،هول3

،صأ!!4لماس!3ءاول3ك!ءولوليم!كهة،يمول،1هس!س!لماء33ولس!س!س!اا،ا!س!3أ08!8ول!ثا3ثا!أ!ءول

ح،!ا3طولس!*18،ح،53!!اكاولا"553*ه!صا!،ولءص!*هآكاه!!8"38صاء818!ص!83!لأ

حملألها3لهاثا!ولءكاه300غع!*ثاشاول3خأيأص!ول195،!غ5ثا"!.

ل!ول،!أء!ع!اح،!ح!8غم8ء"س!،وللاس!ولس!أاحء،554،9ءس!ممم!لماس!ول،4ل!ا-أ!+!81!

"هول3ولس!3ءول9ط!8ولص!34!4كهس!ثا3كه08ك!ول!س!43ءحس!3ء93اهغ84*ولس!،ء3!س!ءأ5

ث!ءصأش!3ء8كهول،لهاملا3غ9ش!حلأ!،!س!8!غ4ولولص!ولث!لمهـ451-أل!ول!يفى03ول043!ء3-ال!

(8751-3061)(2)40ول38صاول،اء،ولهول7س!3!34ءطءةولء83اا!ولحء.ل!أ-+ل!!38

ول5لهاكه!ا83!ك!،ثاولهك!ثا3!ء!،84،!53صأ!ولس!س!"!3لأ8شأاول8غ3ءكالها3شاح،،ح

9غاهز!4ثاس!ئاه81!،9،15!لأ،4ص!اكهءهول!،3"ولك!مهـ89ءول!هس!3ص!4ءس!!15!48ءول

3حس!8!18كلاص!ثلاءس!3ءأس!ش!!طء38!ول،ص!س!ا3لول38لم2()1؟؟ص!هول9أثا3هولولكهكا35!ولكا

)ول4ولول!صأول!3لأ!7111صأول380!كه4ثاص!7غ38كاة،ول!ول33!حلأ،ءشالاث!ولولح3!هيمازا5ة

4ءص!همم!ولص!أء8ول4ول8،،!7ش!كاأس!صاهكهح3س!5"!قيلماس!?ول3ح،03ولمملاء5غ3أس!ول5ص!2()2

،اكاي!كهول3ص!4413ولس!!4ص!كهيمأط!أطول99كلأولطك!ءاه34030*ءثا،كه*8ءكلءاول3

ولهول،!ء3!183!ولول4083،ولعص!سأيماول3شههولكاحا3كاحهءشاول!1،4ثا!ص!33،همولحم!شأغ!

ص!ثاس!32ءاول!!يلا3طغ8،ك!ول4س!ثاص!ح3003يمأ3!هول35كه!ههأهاصأ40،ك!ءول18!،1ءصألماه

ص!اكهك!7!!صأولكه!لهـصألافةههولولص!أ3،ص!اكايمزلاولصعلاول،4للأ،أت308لأهغ،س!4ءول9هلأول830

(1)9ل!!5!180كاء8!يهـ3ةول11ولى*3880س!0س!4+ولول88،!!34!!ء3ول3س!4!اكا!لأء؟ش!،ول4س!

ول4ك!!.2.3س!4ءاس!أه!أعأح08ول،119!!ول!كلأ!ث!ولة07ا!"ل!ءل!"ص!.ول!8،س!لأ:.كه!يول،ى..

.كلهيم!4ى121.9

(02)س!.3ء3ولس!ا11:15د!أ-ولل!!!8ءول+3!3س!9"8ول،ه!!!صءء!غلع!9!كللهآ!لط!ه!كاهـه!9ءلا

ىهحة4-5!!!?ىوللهي4-2944،هءبر9".8أ-86،"طثافاس!!مأههول43س!كاا+هول4!م08ث!

81!5!س!+ل!ط!!ول!لهاه8991.

(12)لأ!سأفكل!*كه3ثؤلم!-!8ول!ل!،لأ-"!ل!!ل!-!ول38رزآول،!+ع3هثاه،!+هلمهفام!ول!ه!

لأ!حغه!،ص!طلاكلهأاء4ح38لأأ!س!8س!48سأ08وللأ؟.!3+!7ولهولأس!*كه!4،83ل!كاه!83!،3

4+،.ك!.كلح!س!ه*،4043.33!ول.7991

()22هولس!!ول،!كل!هول:ا.لأاء5*اول9ههول4س!3834079ولء3ولكا!!!ول951!ول0161:ص!93

حهولش!49ص!ول!ءولة!4كهولءاول3110084!؟ول!كاأول،+كل!كل!!يمول0-301)401كل..17
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س!هول8!3ء!حلأ4لهاص!اص!3"!8،3!ألهاح8!،صأ9"ص!553!3!مموول*هز!49ولص!3،اح3هول3

فةز"3!ولولغ3ء54!!ث!!8؟ش!3ول3لأءء3034!ه!نا+،*ولولهول39قي9ثا!هول3أس!ز:

-حصأوله+5كاءأولهكه3ك!ءح03لأولهحول!340ءول!3كهوله!3837م!عص43حولكاءأ

ولهع98ول"ح3ش!ص!8!لأ3صأ3،غ9هكلاثاص!3،!3ول51،3حح84ع،لاول"3ء!أءالأولطس!!لماس!ه"ول

4ءا!!!ول!3ص!ساا!48حس!،س!ك!:س!!3لأ"8!ول،3!!5!ول!83ح،أ!،أثلأ(51)؟81كه

"!س!8!ا!لأول!ا!اثا!ولس!!كا5!ءولهاص!،س!!4ول8ولهول3غصأهولولع!!53ءول

!كلا!4ص!!ء؟ول)،3ء،شأ4ءول،1الا!8183،ول5ول4حص!لاصأس!شا!أءول!ول،3يملأكه،لماه33ول17ءه

ول4!!ول!أءاول4،3ولولكا8غءص!ا،!!393ءاول!ص!!*ولكها08ولكهـ،4ول4!15ولكهء8،س!5*ولء

ء3غلا!80!ولحولوللأ!!كمهس!ول3!3م83!؟ول4ول8!كلا838،صأءا!!"زللاس!ول49310س!ول

4!+س!كه"5ول!4!ول13!ولغ!ءولح!5لأ،ه*!ولس!!4+ول383،فة3!وللأ:11أص!3

ص!م*صيم3س!م3ءأءءآولصأول3!كا83!اع"ولس!*!!ثاهءولصماول9لأطس!8ول!ا!اثا!ولح

ص!93!!ول5أ!11(1)6.؟زص!ول9ألها13!شا5!!ثاول!لها،مثع43130لها!4!ول3شأ!لأم!

مخ!ء!ولءس!،!30،ءصءول3.ء4*ثا!ول3ص!3ص!أولص!!،ول!!3.393هول8وللأكه!اا!،15ول

!4ول3يما78ا!!!اصأولول83ءهول!4؟ص!+ثاه،!؟!وله7383ولس!ولس!غحاه"هول3

ول!كط!ا!ءول!ء،1كه9!!ول،51س!س!4ثا8!لأك!س!هولش!384،ش!3!،1ش!409لهاس!،س!!5ثحص!ولول

!"ك!عوللأ3غكاهآ3لأ،س!3!1840؟ولول!4يمس!ء،لأص!لهاه3ء3لهالاص!183ول!ول4083!ألهاس!لأء

اس!صأول8حاءلماص!ثا،س!لهاكه3ءأه*ولس!4هس!حص!84ا!"ول؟نهحءولس!39355!ه4حول*4ك!ول

،وله،،1حءشاء!5لأ!3!!-5ول!!أثاكهول4ول3!ولول،كل!38+ول35!ءهول9ا+اص!ه

!3!ط5-*ول3ولأ!!ول،!8لأءثاشأس!،لأء5وللأء3لأول،ص!3ول51،3شأح48ص!وللأ،"هثا3

كاول!!ا!س!!3ولءول!أص!لما!ولء!هلهـولش!س!+ءول()17صأححس!س!هلأول-د!3عولس!لأول!*ول

ث!س!ولس!هلاء433ولسأول!؟8لهاهس!4ك!3!438لها30،8صأ!4039غولص!،لأححلما،!س!ثلاوله،ص!3

حكايأ8ح!أطس!59ول!اس!ثاع3س!5ول3حه08،ول3!3ء8!18لها3!3.

كامأة؟ء3"4!ثاص!4ول!!!3ء،3511!كلحاكهكهه!هت3،4ءولءأول3س!9أيم*3كا!أ8لا

4،!كلاه3تولءولحهولول!ة3ك!!ولءح!!!هعهلمول!48ء4ا!فاءع08!ولحطملألأغ!8ءذول،ء4

أ!!!لاث!!!أهاش!،4ولس!5ت،سأحهـهء!س!ول،4ح3ل!93!!ول130،س!5!!س!يماعا!

!آس!8ااس!غأ!ثا3س!5!!كا38كه!ولس!ءص!34!ص!ول؟!ا9،8كهءكا9!!ول5ا!3ءلا

س!ول3"هغحولولحك!س!ول!غولغ!أ!(1)8.

?9*ءح08"!س!وللاءولص!49ولغ،15!كههدأول!ءس!،ولعأ340303!ءولكه!أه3ءول

ولول3أةح4يم3؟!4ولحلأحول35س!5أ0ءهأ43ةولك!ءا3كل!ا98!ص!3هس!!فىول3حه**س!

(1)5!لأول4ةاول.:ااسكأ9!53اكه"!ول9س!!5تءاص!9!3ء،،3س!،!أولا؟هولك!4!هـاس!ا!8إأ3!8،هول

ولءءكاولها!4ول!الأص!!!!!ولاأول،.كهصفي4لمع!لا...ءه،4ء،."..202

()16ث!!3!،8!5ء!ولس!30اا"ا14ءثا3ءولل!!ول!حكه؟ولولكه53ءاثا!!س!63!ولولها!54+!4كه

س!أ3!93!ولس!س!9،ول34ولس!ة،ره،لأ*أس!،3!ءاح"8ولا907+أ!!2س!،ول.!،،8؟حكهءكاثالمس9-ول

كهءلاصكل!ئ،فى4صه!كاهل!كاد!+يم"في4!د!رد!7طول18!حم8هدولس!4ا8،1133لألأولط"30!ول5-لأ!3،ص!

.4384!يلا!384.3798".

(71)ول.+س!!8!8:ل!يأول4ء0009.ءه4حبر".63.

(،)38!5؟!ءول!ح"د4"،11لأ4!ء3!س!ولس!!ء4!لمهـول48هاثا43!ول83119!ش!ء8!!04ءولولء811+ا

ورء!كهلا،ولص!!4ئى!لنه!كاث!ى+.2،"!.575-095،ه18؟ولح01،8ول43عأ!3وله084؟،ول

!ا6،+4ولأ،ل!،ول!لماه،ول،5991.
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4!ولا3زول43،ولللها!هول،34ثاول8.ل!93مهـغهولكاول"س!!ا3!ثالأدغص!3ش!صأولء34ح"

س!3س!طص!3س!طءكه4!ول3س!ء04!!"ولص!قيس!كاا83حهـء5ول،س!حلأ،يمز!359لأ!ه)،س!

3"يأ!!غا؟ه84س!وللاء35!وله"لأولش!لي3عءثةولهص!تا!لهـ!!!أ4هحغول7ح3ص!يأء4

ول5ولكايم!ول*04س!ول*ص!وللأ3(31).

ل!ولص!حك!،،ص!اكاقي15!أ!3!8!كهول!ول15!4ولص!3كهءوللأس!ء8108483!1،4س!!3ءس!!

ش!!18090صأ84حولولغح!ث!!!ط8،ولثاآء3لاول3آغ4ءثاص!لاول.3ش!3ش!ةاول!!!3ك!!!،ول*ءثحس!

أ!"س!س!!ألماص!4ث!س!3ولء4!لاص!ءس!س!ولأ!33هول4ول"!كهس!!!3وله!941حول!ا؟!3ص!34

حأش!ءول،333!كلعاول!ءول3الأح9وله3ءك!ص!!ولص!43ممرلما!لأ*ثا!3،308!3،!!ح

!ص!4لها8كاأح3!ء3ءزص3!3زغاس!س!كهء3،1،4!أول؟81كهس!هلأول!8!لهاث!هلأول

8غ!ولااص!39ء!؟ول!"س!3ءلهاه383ءاءيأء130،338!ث!!!لأش!3+80،"ثا8كه،ال!،!ءيأ

ئاهءاكهاءععوله!3ء5ز!80س!8!وللأول9!ا!7!3!ءص!ول!!،ءهلأولولس!،حس!4ثا8!اثا!

!"يم83*3!4طء8ولس!هولصماه!ول!3حاول3ثط!!حطصأس!،ال!س!صاكلكلأ!،س!ا"كاكمكاخءصس!4

وله!7ح3!!ءوللأولغ3،!أول!،؟ء3"!!يلا،ءص!4ولءأ؟س!م!3ثةولء3"!5ث!أ

3لاكالالاز08ولس!قيههولص84،ءثاكهحأ!ةءهمع8ا!،ولاءثالاس!ءاص!اء404،قي،1!ولة

3ءح8!لأولكا!ول15!4ول3هلأولش!3!ش!3،؟،3اولأ!لأكهءأ3ثا!!!ولطص!3طلأءء*ولألأول4ح3

شا!آءلأولعلأكه،384+حشأزولس!53ولس!لاول!ءز؟ول3ء4ول8ص!لأ!*لها()14؟4!لهالأول*لها!

ولآغملأ،8!كه53*كاة94!ول4ولس!4ط،ول4ول71ش!يمول38أشأغص!ول!6ء!ث!!!ولص!3"ولأ9

ا،!!!شاغ"اولء3ص!تلاول!4ول3كااء!ش!وليمحولس!4+ولول،83ثاهول3"هول75ول5

زهلأ3ءا3غحح؟وله!-ولء!4ول!!غح!؟ولعول3:كهيم!لهآلمسول!كه!وركاه،!ي:ءكافى!ولى!

!سء!ح!ى!كلامه!!!!فامع!لا4!كا،كأيهلم!!لا!ى!!لمحركل!كلر،هرءكا!ء!-ي!!يهـكل!ح(ول

،3!ط)ع92421.!3،-ل!-ك!!ول؟!ل!-31اث!أ.!!335ولولم،3002.

)13(كه،مأ4ولأأء!س!غ+!ولهشأ5ا4لهامأغ3ء4!!5؟،0ص!ول45الما!ثاس!ثا!ها،4كهولولء533

+هول08،كاةول4ثا03ك!3"س!ء3؟*ع!لها2هلأه؟س!ص!3سلا،400!أ؟س!ول3يأ08ول4ص!،ا"ش!3زم!!م08ول

س!4كه!38340ولص!49!ول9ا!ولغ!س!ث!س!س!ء4+ولول8كهء،8!ااعول97)ولآم59ولاعك!ش!ء؟ء!7!.آه

ولولش!43وله!كا!ول834!ولولهس!ء47حولص!أولء7!!45اه،ول!!س!ول!ك!!يأول!!!،!،لها!ء4

000.35ولآغ،ش!!6لما"9380!س!3!ص!لها+ول898احءول،لهالم!"كه70)3"ءغ"ول؟ح!ممرح،8!ولكه!ءأ

ولاولش!8ء3س!4كه4كاأءلما9كه08ول43ولزهولدأس!لهااس!8ول4!ول9ولء3،5حهول3!غ3،اح!3ه.لم*ل!!ول340

"ه!س!لاس!!*أس!ولأة!!س!،3س!4،أه!ء*س!33ءس!353!!ش!الأهز4.س!ولك!وله*ء"ول6وله43!ثا!أول*

هولول،49لماححاولس!،؟ثمه4ع9ص!اثاهممم9غكه4لما8،+ه35،غك!لها3ء!ولآح!ولس!35!يم؟أ!3!ء4

!3؟غ3غس!ث!8!!مممغ!ماء"ول،حح83!لأء!حوليأولا"كالهاول3؟!5ممرلماحءول"ي!ا!5+طص!3غط!3153!ه

اك!حزث!س!030،3ول9ك!ص!553ء!ء!اهكالاص!أخش!47ءلماص!اوللأ!35ح4ك!ح33ءز!لماأغول!34!أ

مخ!ء!ولءحس!4لها+ولة3ح،شأ9"هول3"اولء38ول333!083ول9غاك!4حول،س!كه.4ول!ولكاها*ثا3غول،+!ش!3

!49380لهاس!45،ول13!ولغ!حولس!س!4ل!ا!س!03818،3ولم"3هلأ!كاءا*ص!ول3"اثا!ول5*؟3ص!ول*

لما4س!ءاوله*طس!43)غ*غ18؟ءلأ30ءءاةث!ءعص!3طحلما3كه،ءطص!8،0398ولكه!ا!ش!س!38ول43ثا8س!3

03،ولء"ولش!"س!33لما3س!،،ءح4لماس!08،3ولإ

(1)4ول.كا!22هولط،11،لأغكااهول08،ول!1،4غ،3لأا8ك!3ص!!س!وللأ4ح9!43030لماس!ك!!لها3،7هاحا83

،!ة!ول!!!في4!4لم!،كه5!كاهـه!+ن+كا+!كه!ممؤ!،9ممتىكه!،!،كة-5ى!ءم!5له!،عهولمأ.2،

ه"931-فى45،"ولطس!18!08،ولكه4س!،ا31!،+ولولكهـ4891،8.

ول.ءولل!ل!هكل!ول!خلما!4هغاس!93+038*س!18"!8س!4،اءش!3س!3س!3ص!،ولاكاة5ثا!3!،1"غ40ولس!

كه!!لأصأ!3ك!40س!،س!الأ!033ء3!*ء!"اءولول!3!43ول5!ط،!4!ك!!!!ول،كهس!،4)ث!5!+س!3

فاهه384س!ولد"4ول8ه!ولأهولغولول3يماة!؟53"!أ،ول!4ول3ك!يمأء!04!ه!ة180!ص!83،لأد3ء

*!!8،8!حكه،3اةس!ء3دس!3"لأولكاةول6ا"ولس!38ثا9!ك!هـء"8يأص!70"لأ9!3!هءحةول9،ط95ول"اك!ول،

ل!9ول،ءعوللأس!3344غ3س!ا8ء3غ!صأ08ول،4ثاولح3غ5طولاأ4ولس!!49"70لماح!3!اغ...
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!!،ف!ولهس!4س!ثا3ءاممرء9الهاش!3ولكاكه15!4ول033؟ول!ولولط!5س!7ء000.2754

073ء"ص!ولول،3ح!+ا"س!3،!4!ع!،!ا3ول8ءلأ3!!!أنه!!عه53غس!34

س!ءطس!7ث!عحهـولكاس!م"8كاصأ!380ولكا)9(.ولا!أول!هش!3ءء4س!يم043ولولخس!319ء35ولك!-

لهاهول3وليمص!صلماكه!3س!4خ!،ء5س!لاول3ولوللهاكا!اطكاماص!4!ا3غ08،زياهـ8ء9ول4ح3

!483،0ولص!دء9*ولاكه،3،كاةول3عا3!أع833لا80،ص!ك!*!!طش!3ط8ولك!ص!صأ4!ول3

4)ث!وللا!3كهء!كه!ءح5!غ04!33ءصأولش!س!ولك!س!ولل!ول3!هص!،ءولمهـ!ولء180،كالأحول

يفى53يمول!380،ول؟

ص!لأ3ش!ثا!أء4ك!رش!4!طلها!18!غكاه،ولحه83،ولولغ4ولس!14!ثا"ولس!ك!ص!8118!73س!4

أعهول334ءولء035مول58!"!؟كهـول!4ك!ولعا35ء"هكالأ!53،كهلأ،30!؟ول!!لم

أ!صأ8أحولكهس!،كاطاكل!!ول84لهاء9،3ثاكلا)3!صأ!ا!صأءاطلها!ك!لهاكلااءولم:

-803+كط8!اءا)0003(كهس!59،ول8ول9اكا!اش!!كالأة35ول3ولص!!كاا9ثا8لأيمس!4!أ

س!811803لأ!لأ08ول4ولك!3!ول4!ولس!ا!!3غ43يم"3حكه3!س!لاولكه4غ!!3س!طءكاس!94!

"3!!(1)ه.

-58ول4ل!س!صاول3(05)0كاح3هول83ولكا!لأأأغ3!3ا!5أولثا"ء(1،)

يلا-8أاص!س!ءلاول(1،)55صهملأ430ولءك!،4!ث!كا5!ولس!،ء34ش!38ااص!3ح303،

كه،8!ولأ،!ول!34!أص!اءلاز!!حصأه،ءول!!35!اكا!ولا"3لأ3ح05"ول83!ثاأغغ3

4!ول13ح3محأ338صأ5،ملأءك!!!!ث!3غلأ8ول5:

-لا!ثا"38-ء3،!ول8!اس!ا)000.08(!039،ول3،ة!ثاأش!عكهـول!4كااص!!غولولس!س!

يم4ول+8!كا

-حولز4!ولول!3*أة!أ.05()000ثا!35!ولح

-38ول،!-س!8ث!4!اهأص!(00.52)40!ول13!ولش!!ءولحص!4،لم!!ص!ملأ،س!!"ولأ

04ءولولس!اط*هولس!7أ!صأهلماس!4أ000.55ك!380!3.4ءول

13كاثاهولسأ"ءحشأ!08كهولحاللأ"8شأولء"48ثاولس!للالأ!5!3!شاولغ3!"!+ول)3

كلأء،!لأ،!43ثا8ص!3ساء1،4حهـه!43ص!000.275،4هولاهكلالأ4س!ول!أ48ش!،آء3!س!ول

ء7،ثلأء3ء!ص!4ممرولطس!ص!3"8كهيم،3س!4ح!740،أ4ح.000.02!ئاه03لأول3!"كا3ءغ

ص!ا000.0213!ولص!3،3،!033ولولعكه!!رص!الها3غص!ك!؟

*لهاه03،43ء!ول43ثاص!ءاهولحملأ؟ثحص!334ولآغش!8!8343*80!ولح9ثا!يلا!ه!س!

لأءص!ولحهـ،!ل!ء8()12،كا!3ا،كالهاثلاءاغغلاص!ث!801س!34س!7"8"س!كههص!ولكاولوللماء

)9(!،!3ء3،ولث!ءح3ءث!ظكه!ول؟وله8ش!شأولءلأءأص!3آلأث!س!"4ولول،ولهنللأ!ك!!3"ول!،4ولولأ!ء4

08118!ول؟!!8ك!س!لماش!!!!194،؟!ةس!ولس!س!4حء833!!3"!4لما8!3س!آول!3س!،ول4ء9

84،91،!،3عول3كالأحس!اط،9ول!!اهلماه+9هءس!يأول53وله43ول9،"8"ح!7ءولغحهـه1،7ط380،ة8حول

!3لمك!4!؟ولكل!س!ول35"!لألاع،ء43لها5!لها3لملأ8غكهس!ا3لأ!س!93ء،،كهس!1،4ه*س!اول159ول!4ولة3ءا

خلم3483ص!ولكمأش!4!صأة49"!،س!وللأةص!9ء"8!!ولهاس!د.

(1)5لأ830ول.!+!ز!8:.!!كاثالمى...كله4ء،".45.

(1)1.ول8!8!س!+:محرء!+ء!!!ص!ك!ولعهمه!كلع!لم!4!!فلاه!رء!،!لا،!سه00.-7

22.

(1)2*.3!048ول+ا:11لأع3!5كأ49لهاء49!ول19!35هزر+ص!49،ل!!ء،(!كا03ء3-3ولا،!ول

صأه،4+س!!كهءاص!*؟س!ء)+8)كا!اص!غأ،"،+8لا...+ةدكهل!كل!ئىلم،4ء.ءه.".914.014
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غولولس!س!،!!9كا!3عغكهص!!،ولكامول4ح،1ه4)ءس!حصأولص!ولس!380مول)4(؟ص!أول3033م

سأولآ)أ9*حالهاك!زهولش!84!اوللأء483حأس!لها7ولول!4اثاهلأ?89ءاول3ثاآءلي!ص!!هثا!

ح،اص!س!!"3383ءلالأأ!4380ولط!!ول3؟ح،)5(83!ول،ولس!!عا!!،لأثاهلأءا

زه!338ء،3ح4ع،1ل!ص9فى!3،صاهه!ثحولصاءص!ول"محلأ!س!8اولص!38ءولولوللأ!!180)6(،س!،4

ل!!9!ل!شاص!()7ءكاماولك!3زءولل!ثا53!ء41!!43ولح14ثاء!كاهلاعدحلأ78أأس!3

ع،!ول5!83ء،8لاأ!س!8ول3ح5صولص!:لأ8كلاهول3ولس!اول!ع9ص!أهءا()8كار5!4ع!ولممرس!لأ

ش!!!س!!ا+اه!اولء4.

!هولك!هول3-ولثاه3لثا!هحهـثا،4ولول8كاركاااول8!غء3!4ك!3غح!ء؟ولك!س!3شأث!يم3حث!س!3

لأص!!ولأطس!8لأ!3+08،الأ!"ش!53ث!ولهول!3؟لح!3"غحك!هص!4!ه340!ثاص!3!*حأولش!33لأء

ول38سأ!أقياكه3ثا!حأ33ة3!09*34ء،كهول44ص!ا!ولغفةمأ!3مه!ولغص!؟

"!ولس!ا5ولكه"ه؟ول،4ط!340ءاكهس!3حث!س!33ءث!حصأ!ءا3!،كا40،30،لهاص!كه

س!ش!عهط!اغكه3ء9ط،1ولس!8!0،83!3آ83!لحولولء+3زءم!3ءكاحهلأ!4ك!ول3ولهلهاصأغ!4

!5وله3!كا!8،أءده":كاكل!حمط!ء!4ءكا،!!ءك!فى!!لهآ،كة!وه9ءلا4ول8

)4(!لأول4!،طهولس!3يأ:11محأك!!54030ءول!!؟حا4غ!س!ا"هء!ءول،9هح08-حالما3لهاء413س!!!

ولغ48س!دأ33!ولغس!ا81ول،كه!لا،كة4-5!لان!يء،كل!س9لم،?!عه!لاكهلمكم!ىلآ!4!!،كص،هي38.09-

9،48لأولا8حهصأ!هول43س!!ا3هول4!08،ول+حص*88،ل!!"!هثا!ول30021.

()5*هك!ولمما!هول5س!ث!س!833!لأ7غ4!ول9ولصأهس!3هلهاس!!س!:!4!!!حم!هفرة4!+ي!!لا!صي

كل!يكا،!4ا!!لا،!سه!378"..لهاه96+ههسأ،ص!زاس!4!اث!35،+هز،!4هول!!2ول!ول،5991

،ع،ثاه9ص!ا33غآغس!7س!3س!49ول8هلأولغم"،91،7!ا"ش!4!!حس!،ول،ءا،،ك!0883،1،!اول3ء4

!49030ءولةةول3ءا5هول5،3ول!!ش!4!مد3هـع+غحول،15ع6س!4اس!ول3س!"*هـاول4508غهح3031،ح

ول!9016ولهك!38471،9؟ولحول:الما"*ل!9ولهأ.ك!ه!يأ+ص!!س!ول!غك!حاس!!48س!533

3غ"!3حولكه3038ك!4غ!5!"!ط84ولس!9س!،ص!ح5ول5!40لماس!ة!"!!لاس!،03أول43ء4ح!ول*س!س!3لأ

*ثا!4-!ولشس!،!أولس!لما"غةء4أحفاكهح،7ولح3ء304كه99،كهءول!ول،41ةوللأ+هم8!3صطحمصأيعء

ا؟!!غا؟ه،ه4.س!ول

)6(7!نه3،5!عول،غص!4:اا!لأ"ز؟فاه4س!ول53!!5دأصأ?ول8،اكهه!ههدأ!لما!3س!4كهك!)،5!94ءول

ولعا"س!ناهدأ،!ول8ول.ول،ة!ة!س!+!!كاما،+!ى!كه!لاجمهولهلهكاعه-5ى!-5!.24-7،00

لماهط18يأ!ح08ولكهء4!ا3+ههممأ!4ه+ء+!!ة.28!ث!!هول!ول،3991.

(7)محأ!3.آهلأول4ء3،!"5!ول.؟ول4س!!3!ث!8!،لمالم،اء35ص!!هع18993ولمخأ3س!ك!كا!!!

8،1ول083؟!لا!يأولك!س!540،04!!!ثاولس!ح،"!ل!ةلا!9غفالألها!ول3!س!+أ!صأوللأ!35ح

841!اء8،3!4ه؟ولولهولكهس!مازول9اس!اهثا!"!ز53!أ،!س!"5:ا-ل!اس!3060307ءايأ"ء3!س!!أول+8

،9!ل!ث!،35ط!ولس!ث!لألماه!"اءول53لماه،93!ولس!ه!ك!لأوللمهء!3اس!!طهـول!!مأسأه81،ول

د!!ة4!لاكاء!فىلا!!!!سهىك!ء4ءولءكا،!!+!!ءلا!!هصفي4!!ل!،*!لا+كلءول

،!ول!4-ء"1631-08158،!س!14؟لما"!ول4ولولأول83غ!اس!3س!54ول،اولء3س!4،ص!ول!15!،!ح

!!3ءح15ولس!،4991.

75ز3؟ولس!!ءا!!غط!ا،43ء!طول3848!ث!:اا9!لأاكاةول!هك!ول:ثاءأ3ك!ء8

ش!هس!ول40!5ولس!ا59حءا!8كا!!4،أل!حصا"!!!ه،لأهس!ول!5-891717:وليأغس!4ص!4كه،+ء!لماس!04

4هـء!4*لماءلملشكه:لم!ص!!*ء3438س!؟!ول9ث!138411ح،شأطهـ49لها،هغ!ءحه+ش!+!43،غثانا4ح9

834!ه!لهاعك!ك!لما7:!!-5ص!!ىعهس!ف!يى!!ءلم!ه!!!كئه!ث،ءكاة4!!رلص36.00-

5،19لألمافاس!08،!ول8س!4ا8+هول4+08؟!9+!!2188ءهث!!!!لها3002.

)8(3ث!هلأولء3،5ول،غس!4:ااول80ء!*ةكه9ء4!شه9!ثا"99س!3،!ول8!لا،فمأ3ولهء33س!،

8،!)لأولاول8س!3،،لأ8،س!4ولهولء7!*ثا4هس!ول!ء8"ولء418،1!ا!اا+لهأول.س!+!8!5:.ور!!ىلم+..

.ءه،نم!ا!كل.66-34.
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3غ38ص!أ؟!لاأولكا9صاثاه؟!،نهولكه4!،ولوليمولس!تاكاة!مثاهلأ3ص!حقييملأولعولل!ص!،4!!"3

.)3(

ف!ك!ول48"عثا8كا!!،كاس!،ولكاولرهولول9ولهول033!لأ!ثحك!س!ولغ!!!93ثا،غ4ص!ا3

أ،ولء3300،50ء38304!4ولع5"س!4ول83!اس!لماطحمس!4ك!ء3?4!ولول2941.*لماهك!

لأ!5ول303!!ولأ3ء04ولء2س!5ول!8393ول،-هـءول!!أ55ول!ولممو4يم9ولز389،3،

س!ثاه35ول،ول9!!3أ!5أطولهح!هة!أولء4س!ءول!لأ8ءولك!،4ش!لأولء4كطك!س!8عولز،84!ثاءكهء،

4!25هولمهـ7!!ص!33ثا3ءأ3830!س!515ص!8!؟ولصأه7ح!لأث!س!!3،س!5،3ءولس!س!ش!3،ولس!

ثا!س!83،4لها!س!!ص!833*!ء"!3"ول،4ولشاغ!4كهول30لا7840كاس!ثاتاشاءنو؟هص!3،87+ع

!3010،ول،،ولكللهاه3!اس!3"ص98ص!حلأهآة4.3يمك!04شأولص!ثح3،ولط!3!39لا!ه،؟هول!ول3

8!ولك!48ولس!س!4وللهاهء7ممرثا!04حولءصصاول3"ول83غ9ص!34س!3!فىطء3!ح"3!!ولاهص!9،

04"ول!اكاهلمول394ه؟وليم!0،3ش!493ثاايم34ءول8!أهفاكاولص!44هلماح!س!3،ول

أول!غغ،3!ول53ص!،*يم3ءهاول3!834،19زلها08،31ولةءامهـولاهمولالا!كهه5ولولس!شأغ53ح!ا

ولول3ههول!3ش!3ء3!ه!أحاولص!ه!4!ثا،ول!*ولص!*3ءنا83،ولفا3غكههول*لما!33!ش!ةء3ك!

ء"ولكه!ءقيلأص!سأ!38ولمأء4كهك!48!3،38ءش!أول4ول8يمولهكه؟وللها!83!أ4،ولولول84عحأغ

،ء+ص!3!4!اش!،18ء،وليم!4ثاءلأ5"ول؟س!وللألماه3حولهول3فىولهلأ!ك!ولش!حلأ38!

ول9؟18ء3!اطز6فا5!5!فطس!،!ولش!3ءا!،4غ؟ولس!94!ه+49ولس!!،ح5ول409غ3ش!مم!

حهولصء!اكاس!!ولش!8ملأص!كلطول،18!ثا!ول8كلأص!!ول8ءلأولع15!أ!ولولا!،!4ول8!8ول*ص!4خ

7753+8ش!أقيء3ولس!9كهاح+كلافة!3كا!كها!ول!ولح3حول!ا!لأ!ةش!س!3،حهلأولع!،ول!ا

ح!ن!!"380غء34غ،ول4يم3ش!3ا!ا،3ء3!كا3!ا3ث!ءص!ث!س!3لهاس!833حلأءصاول!ولز،ه!كا!رول!4

ا!ه!ول4ول*ع9ءهس!ءاأول45ول،9!اث!ولء49914كهول3ا!)53!كهح515!!8.

*!ولهولكه!غ!3ه،ولك!!!3كهول3ءاكهءس!3ثأ5ول؟3!ولحس!3عصأءا3"هول3كهثا8ء!أ3

ء5+لأ،ءءأ3ص!ا"ءلهـثايمثا*!5علأفى43لماء9،ول5ول9ألها33لها!ايمول3لأ8س!

ول4هزلا4ءهولء+س!،ءأ،!!!84ولس!43،03،ول0981لأول3؟لها40ول3!وللما9ولافى4عس!ص!،ول

س!هول4ول!لأول!!ولولغء9،هآ3س!ش!3!4!عول5ولءح7!أءول33ع1)!08!،!اس!لها3

س!8كلالا!088183ول،حول8كهغح!!هس!!!،لاولكهيما8!غاصأص!!35ش!ظ38س!)صا97س!4!ا

أحكا8183لأ!04ول!ولأكاة5ول9ح،!س!،39ص!3ولكا!لاول3ء1،4هء8!لألأولص!ولهس!اس!4ح،ول؟!ءول

)3(و!يمفي4!كل.48،0-0.34!،58-53.!،99.0.65س!5ص!!!ولوله!!س!3،!ول83ك!ح"ك!3

!ء!ول؟خخول!هص!كاء!ءأول،ولكهول!!ا4،!!33حدك!ء4ك!380!4!هـءول!95،ا!!في!حس!يأول

ولد5،3لأولءا"ش!95!كا!3ةحأ!ء+5*لماس!4ولكهـ،ا01،4ولس!4،89ولس!3ءحأ!يأ3كهأ"س!380،9ول4.9صأ+ه

،اأ"هس!8!همأحغيأس!983!اءلأ!ولس!هول5!ش!34زس!3ح،هول،،!حطغ!4لأس!3اول19،3+8!4،لمالماول

ولط!5ء3ث!ا4!95!ول84،1809ولص!كه4،ولهحالأ،ولح3م!4!ولهس!83*38حا3ءاة4ح!أ

87818ءك!38!هول3!لأ!5-*ول!ول!أ!ولس!ءولل!"كا8!ول!!،،1ء"مم!هكه8،0هولس!34ش!"78?ول91فى2

!م!يأه!لأس!اط3!3عس!4حشأول!!!4س!!4ول8كهأول"!ول؟وللم3!ه40!غ،فيلماحشأ4لها58ص!،زءكهول

!ء"ولحه"ول،354!!3359،ولههولكهولك!3383!،1غ3حء"!!كهوليأءول،338!،1ء44"ا*ه!صكه

40،010!ولس!ك!4ثا8ولهس!3اص!،ة!أ!!5لأس!8ول،!هولعول،ء4ا!س!ل!ه8185!4،هول!3!?طول

ولولا!4هول9ءهج4!ول9س!ءص!أ؟55ز،4ءول8،ك!ول)3ء3،أ!ء4اح!3لأ،08ول!ول900!4ءء58ح،"!3ح

4002!ء4!،1ولءأحول3ء8*ء53ز!ول8كه?*3"كه!!ول51كهـ32!ول4،9301ولءولحهولغ33ح?ءول

ا،لأولء357كه8ءصأ4عث!س!53!ء،ه*ول!ول*ولكهـ3،!ولول5ولمم!!4،3ثاءأس!كه!هلاك!ء!ولءول3!!،لأ!ء3

ول،4ءهاول3!لهلامس!ول؟4س!3هآول4!تءولاز3،ح3،هـء!لأا!؟اص!9،لما*ط5*!س!49،ل!ا

!84!")القاعدة(وله"4،!!9+ح!ولس!4!لأ!!،،ءس!ش!83*ص!الأ!3س!ش!40س!4!ا،43"4ح.الاأ

كلكا!3،2ولس!9س!،ثا9ول3ح8حسأ47ولس!!خ53ز9لأع3403!اولحس!!.
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م!سأكه،5*س!أسأسولك!كهل!أ"3أل!ك!ك!لال!!همأل!+ل!،503

هطث!لك!ك!!أل!أ:!مألكع!+ك!*5ل!!ل!+حمأ3تا5ل!أل!سكلاصلأول

لأح304كهءا3ولس!53830-!ول4!15ولءكلا!ح3ء3ثا*اصأة5اس!كهءسأ،4اس!ه!ص!!أ3

!ولاس!18!لا55ول3.س!3؟!ءاغصاء53!ص*ش!س!4!أ*ص!!ءح!80س!5ء"حلأءكلأفى!3!ط5-

ول!كه!*اولس!ول،!شأ!هولكهص!س!هص!يأولص!لاولء4ءسا)شأ43أيملها4وليمكه!،لأه3!ول15!4ول3

4،3301هح038!س!ول93اه40؟هلماس!كه!ش!،طولغس!33"ءول!4صأولس!ا34ول!اءا3هول،3!

كه+9ص!أكا!!،3س!4ملأ!!أ،!،33ء34عول!أل!84!!3ءول303لأ3ء4س!3830!-5

ول!!154ول9،3س!33غشهولظ3"!3!ا3!ول380،ش!صا3ء3ء!!ولهس!أكهء400،1،4ولس!،4ول8

،ولهصعولغ!حهطل!ه!!هس!!هءث!صأولولءولهاه40!أهولس!س!4ش!4!3ح8ولس!*س!صأولء34

!3ط!5-صولك!ول*أ!ول3!ول!154ول3س!ول3010،ول!صاولص!34!لأهص!ول043؟!4010ءول3ء،

ث!ولهول!8!ول3كاةول3ءاطصاولس!34ءأ8ش!صماولء3!3ء4ول3!أ3شاه،لأش!هس!!ث!يأ1840ولس!

ص!"3!!ولص!اه،هولك!8!،4ولاآول53شأ!7!!ا*ول!!3*ءاأهأول038ول4ع9061.

5،س!3صا!ا4338ولس!اس!304كهص!ه3س!34!3830ح5-!ول4!15ول3ء33يمس!از0!3!

لمالماهكهيما9ول?كاهمم!ول،9س!هصء!3!س!ول9!3ءاكه!!ولولص!أ3س!3ء3ثأ!أه3ءول

اوللأص!لما!4ولولهولس!4!3!ط5-ولول3ثاولء،ولءسا4ول8"*س!184لماس!،1!طء3ءشهول

8،4ه،ولولهه!أكا!33!لهـوله11!هوله08ول401؟ولكلص!ولط!لم!ث-5،ءول!!أولكهول4ول8

س!30لأه!وللأكهش!33!هصأاس!8ءصءالأولس!صألأءس!لاش!!!43ص!ه؟ءثحش!!3ءاثك!اءولول!

ك!س!5!اص!383!93!!هولأكهأول34ول،!ول4غءح3ء334!ولح5س!ول15791ء3،3ءكلاءاول!أ

38،أيملماكه3ءاءث!اكا!ول*ولء33!أ!ه4يمكها!لأهثح34س!ول،كه11اةتاكاس!ء34ء+هيمول

330!!8ءاطهس!4صأ35يمكاولع!س!ولل!93ءول!!ولولص!3اوليم!!د!لأوله4ول8!س!3،3!ش!صماول

س!834وله،3!!لأ3308زول3ءتا3كهول1،3،ول4ول38!أه55ول،5+أول"اثاك!كهول3ءأ3

صلأ!ح!!088ول3هآ3!غس!33ء4يلا34030كاءولء9016929144؟ص!ه؟ولول!

شه5ولصا3!س!83ولولخث!ء3شاث!س!ثا3!كاولول5ولشهص!4ولء11+3!س!3+س!3ول!ول04!4

!3ء3!ا!+ش!8!!ألاولوليم**هول*ء3،!رءء!!ول3هطولاولول!3ه.؟ولأأص!3!ء!!أوللأه

كه5ول3!أ3!!10س!4س!هس!كلاول3!ههولس!34يلاولءء33س!3!س!!أيم!ااص!اولء3هآ8ء،ء4كه

!ث!،غ3ء3110440ءس!ول()1!،5س!3لأ8!ول438ءول)1هول!8!آلأ،1س!أء!5س!4

118ول4ول30صاه08ول،حهولصعت3لهـلأوليمصمأول340!3،*س!هء53!ول59ول1،3هيوللأ!3!غههول

3!4ص53كها94ءلها!ا(كهممرول!ءكاولهولس!ط3غ)33ءهل!!4ول3س!أعهولءكلاء4ء4!ا

ك!5شأاغ،صأء3!!!ول5اص!()2؟شا!3اس!3904هس!03!4303لهاءح5ولكهسأزلأول!هلأثاول

()1أ!!!س!33ول!ولء4ل!ال!م!!لاه4!4!لها-!كاةلميميكهلهاء!!لاجمه!!كل!لأ4ء!.85،

طثاه18،!شههه!ولس!4ااولىس!3357غلأهء4!لألما!3ولس!ول،6991؟"أ!3لهلامحأول3وس!6!أش!3،ش!مغ!

م!5!438!!3!لا!ل!:كه!ص!كل!لهاهكة-5!!لم!لا!كة4ى!ص!كاه!كأع".16،،303!!!ا

ش!ملأ!3يمولءس!5991.

)2().س!33!ولولء4،ك!.كلهط!4ى،".58.
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ول4!هولس!33ولس!!س!صأولس!3كل!!ول51!"،1هول3ص!صأكاص!4!ول1،3ء093املأ،4ولولع!غ59ولكهص!

كلا!آهلأكاياس!9س!ص!،95!ءأ،4ولولص!!3س!5ولول!8كا3!ولءح!1،4ان!وللهاكهصأس!8ص!ث!98لأ3840لهاص!

س!أ!!95يم1،9س!ولحهلأولء47حءح9ك!43807ول!كه!ولا!4ثاه1،9.3ص!،!!مموءاس!4!ا

ء5ك!8لا08ولء5ول!!ء!ول3ء!4ه!،داء!كا!ءأ!ء!!384ول،4ول!5للاوليم7ولص!!ح؟ول

ثا؟539!!30130ك!،4ولولس!هول93!9ءلأولول9الأ3ط5ولءول493011،ول81ء4!!ول4!

س!)عمهاس!8س!أحص"ول034!9ول9ثاه3ه"لاولءح4حول833"ثا،+ح!اكهيلا34030ص!ول3

!34!03ول!9كه!له.

-94-



8،80!غ4لماء*أ*كا8ءائأغ"ولهحولههول33)ثا،س!!اء،ولث!شاص!4ث!كا!!3،ص!4

!أ!ول4348ول،هولش!31594يمءكا55آول4غ!ص!ول،1)!لأ3ءولحء،84ول،ءعص!،"5ول،س!س!

كهلمولس!،4ح3تلها9،س!كه4ول!ه!4يم!3!؟5-!ولكهولا!!ول،ء94!3،ةكهلأء3"ء"ولياء3كط

!،ء8ولغ!3محا9س!5ولس!ص!3ولغكاحاول،!ص!!ص!38"ا!ول.طد8ول83،م5ثا3س!ء3

ش!7،ولحتس!ول،45ول8!ءولء3ول!أغ!حلأ،38ح!ط4،9!ول9ء!8ولص!*ص!!ول،!كاثه3ء!ماث!

ه!ولاحلها؟93ث!!94!أ9؟!،س!ا،*ثا!ءاكه9!اث!لهاه9ءأ"9ءحغهس!4غولصاص!3،4

س!5*!ءس!!أ?اس!ء!38!كا1،3ط83ل!5ع8ص!ول!3.3ولأآ!ول!أ-"!83ول8،

!لهاهس!37عولول3!54أ3!ول،ول!5!ثاهحا3،ةسأيم!ركه!ىه-ء،س!4ثا8،ولآ

39!7غ*ع!ش!،ولك!3!4أ"لها5ءأول35كاأهس!أكهصاس!س!،ك!ول+فةكه،ول5ءأح!ولك!ءولةء4

،03807،اغول3!ءط!3.

،لأ-ش!،ولس!44!اكا!كهش!3،ءكلا!س!3س!كه!!أهول،ك!ء3كهء3ح5ول"ص!أ*8صأغ3،ء4ولحولء3

ثاءول4ءولك!م08ولس!3كه!ولشاء8ااح4!ول3س!س!ش!4لأصأ!?84لأ8185!08،!ء،ولولء3ذحلما

4ءء!شه"يم!س!ث!!"5ول3أس!*5ولء4!3!ط5-ولول3ولأص!ول!للها5ولملأ،4لهاث!8ءع!"5،ثا

أ،ثلا!يماول03كايلاهص!صأولك!هلم30ولهول3للأ!هكاولكا!كلاص!غ!ثاول؟،4يأ!4حكلازح088؟كاكاةاول

احوله!3ص!اط!9تاءولزغ؟4938حمهـس!لهاولء4!ول،لهاءكاولشاساه3ء13لهاهيم!لأح!!"ولحأ3

04ثا!اول3كه4ثاكا!3غكا8801!لأولولولهشأش!ليحل!ولول98!ءغيمث!ح7ء4حاغلأغلي43حك!

ش!383،دا9ط030،أ!4ولس!43ول840،ولص!"س!3ولآ9كاس!،ول48ص!هكاس!لأ3هولكا!4كاا83!؟ولح3،

كهثا8لا!ول،س!ولس!ءأ!ولهلا3ص!!؟صأ?ولءولحول؟!،1ء3كل!438!صأ5أغ3!ولءس!س!،9ا!

لأ3!!كه9ءحلأ!ولحء،س!لأأعكلا!"د!!صأول!كاطسأ0983ول1،3ط5*صح!!!طص!عص!

!كهءول!!)51ولولءكا!ول53ث!!*ولهولءصأك!4لها804،0س!،،غش!84،1ا!س!كلا433ءأولأح

ولهول3؟ص!ول04ول3م5ولكا.!،!وللا3ص!9!ع،،ولهثاكاسا5صاولزولول5ولك!9،ءول3س!!4لهاءس!ء

ول84مهـ3!83ء!*ولول43830ولء3س!5ول3لأة3ولءلماءولكاي!ول!84زولول9صأس!8ءحهول*8كهء

3!ه!ا!آص!!فىأ!أ!ولعملأ،*ثاص!ا!،8،11ص!س!ول!ملأش!أهصأوللاس!س!اك!ولآس!3س!4ص!3،لها!،أ!احس!4

أ!ش!"فةس!3س!ولس!،ص!أ8س!8!ولء3اس!ثالها،أ!3ص!"يمسأ!صأكا08ول!ص!ا،حول)4!ول!لأص!فى

،ح*عح3،س!ص!ول"أولولس!كاش!لأء39ص!ملأس!حهـ3"اءاش!4،ول!!08،ولص!34كلا!اص!لهاع3!سأص!34

"كا49،309!أ!ح57فاه5!،08ول.!!!لأ!ولسا4عس!س!،ص!ءح30كاهس!لاأ5ول،ول5لماكلاكاحه5ولكه

43!حكاكاس!3الهاس!89،ول3"!!أس!ك!!ء5ل!7ءقي؟كااس!80،لول!ول3155!كا،!هولكه8

!،ول4ول"7ء8!ء!8!ول85ص!3!ايلا.لهاسأ3598ءصا!،!2ص!3!ول!أولهء43،3يم3

س!83!آمكهـ3ش!ش!!ول!حملأم9!3.وليلااءول!8هول8،!!ولالمكاركههول!،4ول7س!!لا3فى

1)،04!08،ول،4ملأولص!سألاء8وليأص!4ول"!،لاثاهس!9أول3لثا3ءيأ،!أول3ولس!أ؟ه،أح4ول8

3ء3ءلأثاول!!!ص!أ!،1ول5ولولء"ء!اش!،!1،!133ول83*!ء،!ا!3ص!3"5ول9!لأا18،ء

تغ*ص!380"ح!،1خ!!!4ء4حص!،مص!كهـول4!15ثا9أحس!!كلأه5ول3-ولهولكاس!"غ3حص!!3،

كامم!ولطهـ؟!3حكه4،ول!*ولل!"3!!ول130.س!3س!أثا*ص!،لاول!اص!3!3،!احء3لأكهص!3هولء34

!لم?!ول5،كاح!"س!اكه،3!ول3غثه!ء4ء8!ولع3ء94،5ول؟ا!1،3!كلا438ح3

ول8كهلأس!380ولكهص!93!!ول9951ش!38حولمم!ء،!غ3،ة!صاولكه،ةس!5ط!ء8ول+صهطء3*ثا

ثاهأول!ولث!،8.34ح!ح38ءتاس!8!آفة8كاهـاولء،!ص!ا83!4كه8س!اطمءص!لس!ول*ولء9ءص

قي033ول47ص!!!شأءس!"ءلأ7حأكهء5ك!555،ولكه!34"84110،ثاء3ء،3!!ول310!ول"الها3

"!ول3ول8كلايم!ول"ول34،لأهك!لا8ولس!ولتا79ءثاآ3ءحلألا5وليأس!!ول،54!شأح4س!

3ع9ص!ول"ءولحس!،309لأول+4!+8ح!!ع،كاهـاطءأ3ص!3س!3كلا!صأول!كا1،3ء3!ول83س!34

+088؟!أص!كهولس!!!03ءأهول"س!لأكا!!-5!ول9!!أولءول.اأص!ول8!آلأثاشاول!ول04ولء3

ثا4،لهاول4اكاأ5ثا!ع9!ا!ش!3حهملأشاول؟8ولح،8!كل!ولولكاس!!!ولتحتا!،4لأ!م8ثاتاص!4
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4)ء9*ثااكه08ولش!4)عول8لا83ء4س!9061؟أولس!5ول،ح3،كا!اس!ولءولمأ5ول01لأ!

3"كاغس!!س!ول!طكام-5ثاثح3ء*اثاولص!!4ول3ثا!ول3!،لأس!8ص!4*أ9ه،سأش!اس!

س!99!!ول5اس!4ص!!ءولكام383!س!ص!ءصأ!س!،،س!س!8كلاص!4!ول3ا!3ءل!،8لأول4س!3،ا!3

ص!ثحول،33س!ا3تا!33،ة"لاول038ول84!5ولح،3ثا!ول8ثا*يملأس!4ث!!3!،ا8،شأءلاولص!3ء4كه

ثح!85هول89ولكه!!8غءص!4،ا،3!!3!ط5-*ول3ولأكاهول4يمكه؟،4ولصأ3ص!لا8304،!ول!ا

9!حلأ3ءك!!هولس!ط،!!ءأطط9،فىءكهس!ث!!ولطص!353ءآصقيص!3،كهحكه!3ط3ع33آولس!هكاحمهـء8

ء4ول3أس!3ءهول833ولغم3ثاءزء53ء34كاهة3هولك!،!أكه53ولحتح9!أولءول830؟،صأء

لىول43ول،!ول*4!ول3س!99!هأول!!له!س!3!3ص!ح3س!3*هثا3ء!ص!لاولك!

ح!3!س!غصأ38كهألأ4ولء11.3ء8،3"!53لا!لأول،84ول3ء"3330ثا3!ا!آ،48ثاس!لأ5ثاكااص!3

يفىه)دلأ43ءثا4،9حء!لأولآول93!3،*ءلماأ3غ19شأول30س!4اول4كار8ااس!ول73لها!3!مهغمغ

3309*زس!ا؟ا9ء3،لأص!ولول!84،!7"ص!لما،،53ثا!ه4ول،غرص!34هلأولش!لاغ

س!هكائهاول*س!ش!س!3!س!كاماح"كهس!لأحص!4كاا4ءثاكهس!،3308هول!،7ولص!ح*هط!8ول4ح

!آا،!اص!3ولءا؟هكهلأءك!35!لأهس!صا!843ءولك!1ء4"س!حكهملمأ!!لأه13حكهص!لأء34!3!لأول3

لماوله!!أقيلأ،!طغك!38ء4هآ3ءحوله،ولهغطغولس!ه83غ4حصأ8لأك!ء3،س!ء34ء،30!

أص!لأحغكه!4ول3اص!كا8!"!عص!3ص!1،4ل!،!،.*هول3كلاء08ول43لما"أءلهاحكه!ولولءغ3

صاولكاي!حهـ!،ثا!غهأ؟لها-ءولولثاصاقيء44ح،1ط380،83يمولص!ول!كا!513"!ولاض!!ول!ص!

س!لأ!3س!حهـ!ك!!48ول8!اخكاش!47ء،ولول727.1س!،181404!ول33ء!خكه*ء،أأثاكل089ول

يم84آول8لأ83!،اص!3لأ38طولول*لها!،84ول4ول83سا"08ولش!4حهولس!3343ولص!39لمس!ول!س!4س!8ول4

35غلأ3ص!كا39لأ!84كالاول،أ!هم1838!!84ثاص!!ث!9س!س!3ءلأ،س!ول30س!4لها8!كا3!8،

لاه!لأس!وله!س!اطحم53ء،غ!ش!7حول08*ول؟9هحم!ول3!ل!لأس!50434ولولص!3،ولع،3ول!ء130

لأولهص!هول!38ولقي4يملأس!ا3!آ8لأ3ءلا،4!ول3عح3!ء3!اطاطحكاالأ!،ا!ص!طكهكه4!يمء4

!33ولس!ح9أ!،ك!؟ولولأ!كلا!الأ،4!اأاص!ول35ولس!،5كارأكلا،3!غص!ي!ص!"أولك!حهـلهاء38

أح!!مأ3ءاك!380!4س!ول3!4كهولس!لأ،حشهلأ8اءأ4لها!3لاوليماء*ش!8!لاثاص!344!ولسا4ول

،1أك!!رحك!8غص!أس!.ا!!لأثا!ح،،،3!أول3،لها"9!ا8!ول4ولأأ،ك!*ص!ك!8غحاحولهطول3ح

4،!4*اول8كه3،!ء،لما33حلأ4ص!!8181!س!383ص!"3!!ول130غ؟!أص!صاولص!34ص43830ثاح3

لها4اكلا!!يمهتاول!!8،ولص!ولثا4ثاص!أ4ولس!93حلألا!ز4!ول833كاا"ول4ولص!كا4!ول19!

03حهش!لأش!!ول4!15ثا3ءس!ك!!كا!ول5أس!.

ءلأ3هآول8ءلما5!عس!ث!غهأ845!ولء39ء+8!35،9كاماصاول!،1غ409ولء!0ك!438ثاص!

3هلاول3ء3!3لاس!هلاولوللهاص!أ؟8!آولحغ5ولص!3كا!ع434ح8،1قي!اول،ش!3كاس!،53ء

4،!س!3،ولكا،ش!40ولص!3.لأح"س!ول،4هشاولش!لاش!3،!حأ!ولص!لأول4،ولشأسأ!ص!340أ!

!5ثاللاس!3ث!ص!!ءول،يم3!كا!ول1،915طش!38م!!كاس!3حغط155هـ!*ولءت380ك!4لماس!ءول

ولكهـ15!4ثاكه!8ولالمأص!3"3ولءوللأم!ثا؟48عح!آه8أعس!أ4ول8حمول4!ءشأهأولحنا53،،ول

ولول!9ول!4ث!،1ء3ته،430عيمصاكل،33!ء3!ص!لاول!ول3!!ا814،ول،ولص!"50*يم!حولولول

ول!9ءغول!34س!اهصول،ء4"3!!ش!?!ولل!"كه!ء،ص!ول4ثا8كه،4،480غه*ثا!

،3!س!!ك!،كاهغ3اس!"س!كهس!4حس!3ول43830ثاس!3لهاك!9س!"ص!لا8ص!أطكا،4ص!13حثا3س!

3غآغص!3ولس!س!"ثاه33!أ3ءحولس!3ءطء3ص!ولحيم8!*04ءول؟س!9لأ?صاصأء3ول?س!كهم

ولءس!هعحلهاولص!8أوللما83،شأص!ث!98لا4310لهاس!4ثا38ء9ءكا!غلاءولس!94ول483هكاوول9

"ءول9س!ا5ول9!ول!كا3ك!!!ء4ثاءءأكاثحثا3?3س!لها3ه"ش!حولكاحلأ

"!3س!س!8ولأهغ!لأس!ء!حلاولءولل!59!!ءث!،!ط5ولس!4لأولص!94ص!8لأولولء3كه4ول8ه*3لأ

ش!3!ء3ك!س!ش!!ول!اس!لأولولح،ء5ءا*!حهـ4ص!3!811،4*!4ولةهلأولك!،اكازول!حا،ء،

ولح!8ءك!ولس!4،ولول!زلأص!433حكه!لماء73ك!3غ،ك!18!ص!43ول!3،ول!أص!4*وله9ول!
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لا7صولولول!دأولغول43830ولس!8كاأهش!س!.!،9!علأغكاأح3ديس!فى!3دلأسأص!8،43ولول!8دأكاي04ول،

اء043!!ثاشا،ولك!ثا*ول8ق"8!*ولءمءا3ث!س!عهول84ءول9ء،ول!ول9"3!أح3

ث!ء!ء!33ء34"3هس!قي4ولء57)4ء!مممولأ038ول3ول3ءا43ول!3،13!كاصأ؟!5غ

ا،ث!30سأ53ص!اولك!ه!ك!ول!ممما+حول،3،كامأكهص!ء93وله3أ؟كاما،م!اء9ك!833"كاالأ384ءثا،

275.ههكاو،ءك!هولء!3ثا!س!8ء7صأول!أغغ"*ءول13غيم3!4ول3ص!34س!هول084؟اول43،ول81

ص!3صأ،كهه!ا!!ء34ءثلأه"!!س!ء3!فىآ4غش!،18!ايمس!،3"8ولهزكه!،لأول3!"!03لاول

يم!ا33طاس!أ3ح،شا5"!هلأ!ص!،ولص!4!س!كهول،ص!3أولهثا3ءصأ3ص!،9حس!8*ثحس!ول!ا75ولالهاس!3.

ف!.81033ثاآ!8ص!صأول34لأه9!أ""ه08!كاالهاولص54030ثاص!،4ص!"!*ءسأ*هك!ح3؟ص!هكهذ

لهاهس!4حأ3كلا+ص!ء!ة!ء!س!مممول!3"كلأ5ءأا"ثاكه،3!لأ،س!ص!ا355!"الملأث!!س!111

ا!!اصغصحأثا34،ول!س!4ص!مولس!43*لها!ل!ك!5!!ولهأكه،4!س!طص!!لأ7اس!ول!3ء،ص!37ك!

ح،أيمول33ك!8!*هولك!3هولك!كلس!8ولح4ص!حلألاغ3،3س!حلأغثحس!لأول9ولول30.ص!3،ول!،!3

حلأ38340ءلها3.3!01!5394الأ!ملأ،5ولكط،4ع-ممماول038ول4ثا0كلاء4ء8!لاول،3س!ص!"لاس!ولس!حلأ

كاولحملأء334لأ!س!583ء95!!ول130،ولم!ح،ول!كاطول04+ولغكه!4ول43حك!ا)3!أ!س!فى

98أهغكا3!كهـول3!!س!3لأول8لأ370ح3،لأءكاا9اثا39!لاصهثا3لألها!4ول43يمك!

س!أ3س!هول5لأ!ولحص!83!أ!!84ول!5،!لأول5ول3!ول،حس!3ه"ش!3*يأ08ول4،3س!"*لهاا038ول4!ول3

س!ا3033كهـلأس!334!ولس!صأ?،4ولول15!4ثا9،ح،س!ع،ع8!ول3لما35لأولغء7لأولء3لهاآ!ص!

!4كاولص!اكا9كهـك!!4ولح!"!!يلا،ط!ول+!73س!،ص!حول،!18!لأأث!!1،34ل!ء83!ول

هلألأه!صوله+ولهلأحثاه؟صلأءأول34،ولص!ولغثول3ز4ءوللأءأ8ص!ولفاهثاص!أ33شا!للألأح3

كهص!صأء353ءلأوللأول4!ول3ولس!مهـط!5)4مهـكلاثاه!ء!كا3ءشاث!5ءناشا،ول3!*ولشا5!ولعس!34

ثاوللأهء33صاهخ3،ص!34غأ!ا3ص!13!94!أ!3ءه3،ص!4كه"ا!85!،4!83!صأهس!7ثملأص!كا،

!زول431ولس!،ا!!ه3،ولغ،1ولء380!أك!8ول!أ*ص!س!8!ول!7ولولص!أ+ثاه33ا!ول3!4ول3

ولولح،ولمص!4،*538!لأ!،ول18؟ثا"!خلأ80أ!06!ولكه3لهاه3ص!الا8صما!7،لأ،+!...

؟المدخنءول384،!ول)س!،49!اولاحءاهول53!صأ!كاثاح،4هش!ساول،في!يمنا4"لما،ولء3لأ

؟هأولثاه33!!ك!لأ4!3ول8حصأءول!ط!ع!.ه+ول3ك!8!صاول3لأزأ؟!مغلهاول9،3س!!830،3

4!أغ!أاقيأ"!!ولغ"هولء4كهمممثايمهاأول3840"33ءثاهم3*س!م"+عص!أ!3!وللأول43ح

3ء،اصأ49380*،ءولغلأ!80*!وللاول4ع8،1!ول!ولس!ءول!!ء43!حأ؟!ول4يمس!!لأ"س!

تا5ولصولول!لهاصأغ3ول1،3!ل!حولهءصاشالاول3!ء1،4!ول،431ول!أ!لأزولءعلأ"اول3

ا؟+هـكا!غةأثاشا!س!3يمتاولص!ولء!ك!ول3ولهس!"أوللأ!،أن!كا!،ح4يمول3؟*هحولء3كاوللاغ4ح3

ي!،لهاولس!س!!ث!7حطءلهاك!ح"300ولهغ3?ولس!ص!ا!،أص!355حآكه3ءول3ول!3ز!

3!!!3ل!!ل!ول.

!أءس!قي!3،مولولهولك!"هول3هول3ء33!!لأءلاشاعنهلها!هحهـولث!)4ول48ثاحاس!3

04ثاحيم*كالأول4يميمح8!،3يمول3كا8أ3ءاس!4كاا7قي48حهـيملأ!3ءقيولصأيملأء8ول،4لألما!س!3ك!

،ولهكاياول!ك!هآلما7ول4،8غش!أ!س!3،ول3ثا3ءأول5؟!!43حشأء3يلاهزعكا4ولص!3،احول3

،،غكطص!ولحء،عألها33صأ3!س!ع3،س!ا!لأول8وللما+س!ولءس!س!413؟س!ح4!ولكط4اكلأء33

04ص!8ءول3،،!3،اول84،5هآول!3لأ!زهولكه5ول3ءاول3شأهولول!330!شاولءس!4أ!

3هحغ،ش!8ح!!"3،س!أهولء4كه08!هأص!مهـ!ول،4يمكايمكه4!3،صأه08ولكهلا!ء4ء3كههس!صماه+ول3

!سأوله!ول!كه)ول40ح!ا،ول3!"!،8!آكا!لاهص!307ص!4ك!س!4*ول!أكاءول!ولأه،3!ح!اولس!

صأءص!!أص!83.

ش!!كه3501،ولولح4ثاص!33ههول،ك!59*8!كا،4لما!ع-صء*ش!:!ا39غء5ولس!ح

ول5!8ك!4لماس!5،ءك!لأ-س!أ1ء!!8ولء،ولول?ولل!3!!!ول!!3935أء4غص!3ص!3
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ل!*ء874اكااح9لما!أ!كه3"ول،،1ح!49ولهلأةءفة!3!4حيم9يم3س!ءك!!ا3)،1ء3كهسأص!!ولممر

طلاك!ة53ءزول3س!حم!ءولحص!ولذ-ثا!ه353!!ءول483ء؟لاص!ح4ولس!08،3ول،3!س!هولول3

8!ول53ه!3ءولس!هءم!"ا!لحم!"اس!ثا3ء4ك!س!13!!،س!3كهس!"كاهولممك!!ولحح9ء3س!ثا3!!3

ص!ا3شا5!!ولول!ولغ،3!هم!483ءثا9ص!،9اول9"!شا"،3ولزاغ3ص!ء*تاولاح3!آ*!ص!كا

لأحاح3ء!آوللأول3.ل!3ص!"ص!لا،!احآ*!س!!هلصي8كا4ءوللاولثاول*قيإغس!ياولصاحء8آس!لا

ولولص!3كهكا53صأس!4!اش!!كها!!أكهول!حلأكه400!ول4ح3حه!ولولكا!لاولغ38303*4ءلما9،

!لاغلأولولولس!34اولنا3ء*8!39!اهطكه4ولنا!8!!ء8ولء4!اهآ)48ول8لاه!3!يمولص!7

،4ءولولول!حهـ!ص!4يمأ3غ،س!تلأص!ء4لهاهس!ء!!3ءشأ!آ*لها!عأ8طول*ول!ول

8،4ول4ول08،838ول.ل!ااحس!85!اولكالاول9"،53ع3!اكهك!ص!ءأ!حصأول3دا3!08؟348ولح13

،هلأول!ول15ول!4ول+مم!يمك!فيهحأس!!43301ءول،1ث!هولولص!!43830ولس!كا،!ول4خ8آلأ

ش!3،كطكاس!،98هول3كهص!"*!س!3ء1،4لأكاط،8س!"3!!ول10ش!54أس!4ثا؟غ43ول3غهاس!س!؟

4ح،ء!غ!حء8!31حولك!يم!صأ!ء،4اءكا!أس!3غ!3!ث!حلأ!ء33ء4س!لا!ولهحك!ء4!ا

خ!5!ولول!ءتاول*ول3!!أول!ول،يمس!1،4!!53!ه08،كاحهولس!4ك!س!3لها)!ه3!4لها

كاص!ول!مم!4ز،س!"حك!)هولغ7س!ول،ا!3ةعأص!4ك!!!س!كا-ءآ!*س!3ص!لأ!!84!!ول،!

"3هس!غء34!لها!ر38لهاصأص!ا9ولآولش!3!*هح3كهء15ول!الا3!لأفة08ول)9ا!*84ولء.لأح3

حمثحصص!3ول49380!لها3،ولء3س!5ولوللهاس!3وللأ!كا3ول830ك!ولولص!4كاصأاول

04اول5ممملمايمم!ول:ه،غ؟صس!3!4ك!ول،1أطثاه،8ا!حاكه3كالا!53لأول4حكه3!ص5!!!ز

هآ3ش!حكهح!3!3ء34"حء8"غكهولء154س!ول!ولءصا!4ئاهولء3لأولصاهكاط83حغ3ء4

هلمس!س!3ه*ثاه!ولثاءا؟3ء4،9ص!ح+؟ولا!،9!ا،ءححءول8!3ولهكاص!1،4م*س!ش!3ء!

9!ثالا3حلأغ4لها38آ"ء،!صاهلأولس!3اح3ح!!أغ!380ع3س!4ا!3هس!ش!8،؟س!صا9هولكا3!

س!ص!3لأ!8ولح49!ول19ء"935لأأ،ول153ول9؟لها411ولص!،اص!9ء5ول4!ولث!!لأول!

،كهص!!رس!أولص!3ء4س!اول3ح5!صثا!ولقيلأول.ول8ولكه،8كااص!آ!**!ه834!ءول3"ثا9،!!

س!7!ئه؟!كاولشههول9س!4!9ءع!هول!كه،سأفلأطيمأكهء"شاكهآ!كهد!88يأولأس!ك!!4ولكه8!!أح!?ولكه

04ت!8وليم3.

ول"!لأول!*ولءول!لمناولك!ص31340ول!كه،اد3وللمء3،ولغك!ءا،3!4ول5!اا!لأه،لاول

أ!غ،19ء83ول!34س!ا3ممرولس!فاولهحس!!35،كهغ!اس!ولهص!ولكهغأ!ث!8كا!ءولكه3ص!اكه

!!؟هحولكه9هول3*ص!ولع3!!،؟ولأح7"هحكهـء3لها84،3؟ولخصأ!3!08ول4!ول!ا!

ك!هس!ش!8،خس!33!!ولهءأس!!،ث!1840ولس!.5*وللأه3صما!لأول،81س!3لأءولس!5ء843"هحءاه!ول*

حس!3ءطءث!ثا!3"كه،زاكاأحش!3كاء4س!ه8!+وللأ!3ك!كاص!س!ش!33س!0838ولءأوللأ!35حس!4

ححك!!!آوللأول3"س!!3!لأأثاء88غ*ء3!صأول?ممرول)4ء!3!أوليممموولحهول3ءحولغ3"3!ءأ

4غس!ء3!أأكهثاكهش!33!ك!!اس!4حةه،كاولء،4!مممول15هزولحاهء!8!اس!س!اس!90164ك!س!ا5ول

أح4ا!ولحا9ح!آوللاول45حول80ول3ص!4*"9!ول3،ولص!8!؟خلاول!ا!!لاثاكا3،ك!9380

3!9لا83ء!!س!س!أعول3س!!!9كه،ول38-*لهاءحح5ولز،39ء8!"كاهـالاوللهاءط!!ول،؟ص!3ص!س!

ول84!!18؟ه!،اثا89لهاح33ء4س!س!819!كا!أص!99س!93لاص!*س!ولكهـول15!4ول!38،ءكا!س!

،ولهمحع4ولس!س!ءلأل!ح08984ءغول859ءك!وللأ8فا!ول74ءلها4عس!8"04اولغلأ.9ء4

كاةوليم!3كه!اءء4ء*!ولص!س!.3

!لهأ-3س!3رزحهول3ءصا3!س!ول4يمكهس!35"غ4ول3ء3)4!حكهأولههولحأه!أعك!ز،حءول

409016!غولص!،ول3ءلماص!!ولك!55لهاولص!3،ثا!ء4030"،س!ص!!رءأ"!5ء4ث!،81س!830!أكه

4ء،31؟30!شا83صص!3يمأس!8!8ولممر،3هشأأ!أ،شأولاثالأص!3أ،ش!ح5ول845!ثاس!ءء*3خغ-!3

اح3!غ،380"لها9ح93!!ولأهس!كاكاس!4ول8غعكاص!3ط8لأ7!!8ص!ص!،س!*ولم!ا!إعك!ولص!37ا!
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س!4!ا3!!،حا؟ه!هفلا!"،!هـ8-!اول،لم!"4البشراتئورة،لم!44ولء93ولأ3ء4

ء4*ول!ولكه!4ول3ولولس!عصأ+هلأ?صأ*لهاولاص!يأ!!4،8وله،كهأة8،صأ،9153!"ولحءا3

ء7اءط3ءأيمءهكاهـام!حص!3ص!ول3!4هسأص!لأول3"31،3!ك!!)ول!!ولكالهاحولول*س!ك!هول4ح

يم4ول!ص4ح3س!4كارا3كا!853!س!ولول"5!ولص!ال!8!ح!ء483حأحآ8ص!*يمأصأ!ص!33!ه.حولول

كامأ153"يم؟غولساثالميم!س!أ!وله!"ول،،!*يمص!ولص!كلا!وللأول!؟صأثاهء4ثاص!أ33هآيمس!3كه

3!ص!،ص3لأس!ه!!ولث!س!ول3لأءلهاكه5،3سالهاحول،غول!83لأول9،لهاحأولهكه7يمح3ء4

8حول!ولحءولس!ول،.ءلأ3؟!هول9ء3*35ز43ولس!93*3ء!؟ولولولس!!كا،3!س!،كلأاص!4!ول3

س!ص!لألأيم3؟يميما018ول،يمولهثلاول3!مول!4وللأ!5!يمكالاوله3!ولص!34غكه3)!صأولح!،3!ول9

مهـيمهأطولهيمأ35!اأش!ثاه،!هص!أ3،3،ول!لأ!كهس!اكهطص!!!35ص!084!فا!،ول،ع

ول33لاهلاولاص!3س!آ*!س!9ول"8ولآس!3صماولتاهثا9شأ30لاأ!33،ولء4ول"8مهـس!لألاملأث!س!!4!ول

!!5!+لحؤ؟وللاولء154لهاكهـء34ولهحلأكاد!!084ك!ول59لها9!!هآء*7ص!4كاح*!لأ

ص!كرس!س!3كا83س!3ح،4،ص!ممرع53ء53!صأ55ولكا.

س!حلأ،ثا!،!،!ا!!!!أ3ء!صه08؟!*!هآوله،4ول043لاولكاولهول030"كهفةكهول

كه)ع3ساس!5ول3ز4غ3!ءاط!!لأولص!ول78حث!!8كاول3أولص!،س!0383994ولول!38كاءيا!34

383!هول.43لهاهس!لاول3عأة!8!18!ع*ول4كاه!حملأح*ء،ول،اا!ل!اء3"حملأولهاس!!محلأح،318!ا

،!هس!غ4ولء33؟!"صأ83!!ءأ3ءلاأح18093لأز4ءول4،3!كهك!8!!اه55،ول"335!ح383كلاس!

9!ا3هس!8غ،ش!ء!3كا!ولأهص!ز!4ء!*!4ول!حيم3لأا!ولس!9ثاصأغ4ح3ه،ولش!3+ش!س!أط

ثا33ءام330ول3هشأكاأاص!4شأيمكاحهولصولكادولناغ9وللها3لها!ا!ولع3،3حكه

3كوغححول!،83كهلأح3ءكهءأكاكل35؟ه؟3ء3،ثا!،4ء33وله3غ،ولةكهـص!53ءغ!كا!أ

ش!4!حهث!ه!حهـ!ه،ص!9كاا3هح8خقي،4عكاءك!ص!كلا!أس!3س!"ممرألما3غكه4ول8همماولخغم

!كأول4كاولكهول7ص!أ3كاهحس!3طش!كاعمولحولء3!ول4ح15،53،ولا4س!س!ع،ولثاس!ممم

س!هولء35غولكه!!3!حا!ولهولكه03"ولس!هولولولك!9كام،ص!7ك!3رأ!ش!،780"س!ء4ء4مممول

ط5!!ص!3ء8014ولول84ولع!ص!ولم)ح*س!كاه!3وللأ!33حول!4ع!ول5!!س!ساولس!4ا!

ش!!ءط"زهولكلل!،4أول!!حهـ433ول8ء5ول!38ول8!ع،ولص!أ9!س!لاس!كهس!74يملأولس!!94

ص!لأ!أس!3ء3ه!ا!34ولس!د3!ولص!أ5ك!غث!س!3!!ء4ث!ء4!ولء3لأ!ءأول3ول*هط7ح.

3!ولايم!س!لأول،ول5ول3ولس!كه35!ول59!3حس!4ول،لملأء3لا!4كلا9ولول،4ءول*!5،فيكا

،ول4ا!8!لاولش!،خء3ول4ثا،كهلا3ء393!ءا؟!لأهيم،39113يم03لاولهآول4ولكه!34!

ا!9هس!ش!لأ،8ء!أهول!ء"ك!،!34ء!صاول31!8!هياس!"ول9!9،3ءس!!،4ول،ممم

!0389!ح*ح،اس!4كاس!،كاي04ء!ولحول33ش!93،!04س!ول!!!اس!ول04!ة*كاذأ!ول!94

س!ا9!ء13!ا43يم33اهاص!9س!؟كلا8لا!ء!9ء،3!كه9ءلأ!اغ399!اس!3دا3طاولول!ول*

8،4ول"ولهز"858ولثاهلا35غكاول3!4ول3ص!أ0833!!ول43حول380ثا"دص!09

-!يم3لللأثح8ص!3كا،4!وللأ3ءكا!49380لهاس!3كااللألأء!980ثاآس!3"ول!93س!3كا998!ع

7ء"3غكه!"هص!كه9ءاول3س!5لا5؟!!!؟08ول!كلماح**،لافةا5ول3!!78!أا!ء3

صأشاه!!5ولس!33لما3أص!3شا"ةع3!ول15!4ولكهيمك!،"لها"ه!أول،3ول39كاألألها!3ح3ولول

كالأ!ول4ول!5ط7ح!،4ص!3"ولس!!رولثا!ءيا9!9س!34ثأءث!كل!-ص!4فة!ولكا3!لأيم35ول9ءك!

ء؟ء4ول+أ4ال!!!،!ولح3!!3ءاطص!4،93س!!ل!،!4ولة3ءاه،ول!،8يأ،!كه3ء3

يملأ93يم!ث!!!ولطء38.3س!!كاماع8ول3ء4شأ!99!لأ!أص!3!5!د854ص!لما9ه"وليمثاءولأ3

4حس!كالااولس!س!حولع!3ط!"س!لاوليماول3أ7ء؟أغلا،9!!لأدء،4!ولس!هكايصأول،ء83ولس!ول

سا،11؟،53ص!،ولأولء3،وليم9ءكلا!أحكهأولكه4،ثا9ءاولء3)هول7كه3ء4ولس!ة33."ل!!ش!3!أ!

عا!-ا!ش!سأ!113أ،*هكا!عصأول9"!،؟53ش!3"3ءكاالاطغ!49ول"،هس!أ39يملها*لأهثا83
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!غ03،كاه30،لأ3غ؟!ء8ولصاء5!"أفي،س!!ص!ول؟حمممحولأك!،ول!!!اول!18كهغ3!دأ5ول3

اح3ولك!8ص!مم!لها!اح،ءألها3ء"3"8!)84ولوللاهصأ!08ول،أس!ثا3س!3هس!ولحس!حلمااحول3شاالهالهالاص!3

3اش!ص!لأ!8ولص!83لاول.س!لأ3!ول3"38"هقيلأغكه!3!حلأولص!838!39س!لأ813لهامص!7،ولولغ!ح

07،برعهكاغأ!ص!4را!أ433!*9م4ثا8هح!هكاما،5"كاوللأولولول79ءفلأس!كهء3أء8،ول!

صأ5ولمحأكهءأ4،3كليم!3ص!43ءشأ"س!،38ء،ولطا،4ول?لأ4ول5ن!هولز5كاحه!8وللأ،4وليمول

53"*ا!صاص!س!ولولهح314ص!ا؟!!غيمولولكهـ15!4،عاكهولص!،!!5ص!!4ول3ص!،ثاهلأ53ءأ

س!هك!8ك!غ،غلها*33ءول!!اول.3301!،4ح،ح،83!كاول48س!لهاص!301!له!،81علأول)!*

كاطكطكطس!لهاك!3لأ!!أثاهكهاص!ك!0804،كادول33!لاه؟ثاص!3033صاحكاس!4ل!!ممريم3

*حهلأع8كالأ!أوليم3لهالم7ءلاول8"ول30ش!حكا!!لاولص!اث!ص!ول*لماء3كاطصأ"!ولل!38،5كا!لأول!

أء3غلأ!!ول!اء3غحهولصه48ولحولحول،.حءا!!11!!ولكهك!018ةول4ثاء

11اوليمدا34شأزدأ08ولص!34غء384ع!4ولكهءا33ءللأكا!ه،!ول!ء383ءول4أ!5ول3حك!!هول!

ص!ا3ثاهح7ء49حك!لهاهلا!18ول3س!س!!ث!حأ93م!أول"ه08ول45ثاول!!ول.؟ء3وله!

ول5ط!ء4،3!؟83!هس!3!ءلأ3،ص!44ا!ولالأ!13ح3ح،أس!ول33س!ول!ملأول3لهاآس!3ول3

قي47ول8سأ3ص!ولح!كاي!أس!3س!9هول3س!مم!ء3حص!3ص!أ93ولا3ك!!!333010،صأولصأ!ا9كاا!لما3

ول334مم!لها!كا!!لأء4ول8،19ء!أوللاول08ولء4ز!؟!3كه3ء3ءح!9ول،ءأه3!س!5ءأ

صأ3زطولول!ولممر،84ول4ول38،الا5!ولص!ك!83ء8!!أول"!5حكهكهء،ولص!هاص!ا!س!وللأ،اول5ث!س!

ول43850ولص!!4ول99!*!،غ38!لافاش!،!أاس!39رهص!لأ!،8ط)س!ول"ألها،ةصأ4ع4غ3،ثا83ح

اصأغء3،!ا"ص!كهـ3هول18!وللأغ،كااحأوللهالأء3م!4س!؟ص!"ه!ولس!7!ء،ول،لالهاه.

حمأ89ولولهط*3طءاح3045كه8ح3.33-،!5لأع!3،ئأ5!!لا!73ص!ول4ولكا

8،4س!داولصأ*!هم!3ص!!380ء4ص!زال!*73ص!4ول70أ34ص!لها3هس!ولغك!3ء3ك!ول!34ص!أكه

س!13"ص!3!43ح9م!لأ8ولطكا!مم!ول8،4ول4ول08،438ول!4ول59،؟لهاس!احلأ!!)5،331

ص!"3!!ول،51هءول8،3ءثاصألمولحاكهكههول3ءس!3!ك!!كهاءالأولءأكهاكل*ء3553!غكل3!حا3

50"لأ53ةحول43ول140ولص!4ول،ص!ولول5!طء83ولأ!ولص!،ءلأ4ثا8ولهول3هولصأ3غك!غاش!ص!34

ش!أغص!!3،ولكه8383!!اكاك!،ول!لاء494غكالما!،8!ألأ!ولس!ول4ول53لها1،3،*!أحلها3!4ءس!

ح*!!4ولز!!ولث!لأشاغول3!"!أ3هحش!،ش!8ثع38340ولص!.هولص!9!كااكاعس!لهاول!ءشا

أهكاه!لهاس!15فا!س!33!4كهءس!"ءلأولولس!3س!35114!!س!!كاولأ!54ول3!لأول!3هم83

"3039خ3ء3لأس!ص!اكا!15ءث!لأولفة3!99ول33!4ص!صأع!س!9أكاةولطد،54ك!لها،ء48ح

ء!ء!4،ولهولءه8!ولولصأ9ولأ3ءولل!!،ء34حاك!كل84،!3ءولكه!،4ولمش!آ!40ك!،ا!

"هولءس!3س!!!،ولس!334!9هولس!ولكه4اولهلأولغصأغلأ93ءش!الهآك!ك!8س!،كطءأول3س!3،ءممم!لهاءا

!!ع،حالها83803!ول!،أص!3ص؟ه38آ-5لها3أص!كا4ثاأحكاءأأس!3ه،ولش!?لأ5ول4!ولوليمحك!

لأء4ول38هلأول!ش!غولص!!ص!ا!!،ول18غ3!*ول."40،كاملهاص!9ص!3حس!لماء!ك!ء4لهاحاح!ه،ة

!4ول3ص!3كه9اثا9ك!3ءأ"!8!ولول38ءآلأ!ساههول.3له!ولكاا303،!سأ3ء،س!صأولولك!8!3

ح!9أ3ولا!453ول3،8ء)كاثاص!صأ!؟!كاول3ءاثكه!س!طء3كه4حس!!ألأءس!ص!!5لماثحغ،لما!ول

ص!لأ4الها!س!هول4ولساز9ءهول!!4*ءولول5!طس!4،3ص!حهممأولس!ءول!رء!حمهـصص!!أص!ولعلأء8

ثا4حه!؟ول3لها3ءأ3!!أغء53ء!5كا!ولءأه3!،ح!38لأ!3أع1793س!3ح5ك!3غء3س!لماحا3

ص!*فى08،حول45ول!)3840ولولس!3اول"ه،ول!ولغ!لأول8لأهلأولس!ولص!*لهاءلأأثاك!4،ول!اس!ول3

80،،،ول3!!"ولهول33عاولحزول4ولوللأ،48يم4ءول!94هك!ولح!أهكاص!ولهثا7033.+هشاول

ول!15!ول4ول+*ء938اشأس!،؟!كاولحه"ولخ!ء3لأول،هول5كطش!3!،1هول9ول33يم،لأخهوللأح

9!اأهك!غ!س!لأ4دولطء!3اولص!39لاولص!آكهس!ح!"كههول3!أ؟!3صأ)84109ولص!ك!،ء

!51أأ!83!3!صأ!ش!!ءأ!03س!ءهلأش!ء3"!!ول5أء.لمد8ول489ص!33غ5س!3س!ثا0833ول3
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ول!15!ول4ولس!س،س!اص!ش!38لهاهول5س!أش!كاش!!لأممو!،1س!!ش!3ول!!33،ص!8،ح

أ،3!ط8مص!!8!43حشاعكهشأش!4ص!7لأ43ول8!غس!8!كهه!هنأولأول54،ول!!أصاهول4ح!لأ

لأءأ!ول3ء4غاه"!3س!حولأص!!ء8!8ولء5س!"!صأ4!ول"غكلءولححكل3!9،لثا3-س!95!طم

ثاا8-ء!*ءس!!اكه3!؟5ءاء4حكلاهأ301!؟ة5ول.5،غأ!!ولس!س!4ول8)4!ااأ!ول9،33!15ول

ص!ا3!ه-"3!!038ول4،3ثاولءولفىولءول،ث!30؟35ءأولولء"ء!رععمرلهايرعط!ءك!!لمه

ولكل!ول!لم!!ء!مر!ك!!ى!4ءص4ول5،ولآ3أ!ع!ء*س!ول،"3!،40ولش!ء"!13!

5هس!قي،ش!8!ولكهثاهأ!4ص!لهاثح3اول!ولكاهشاءكلاكا!7!ول،ثاء4،يمهلم.8كهـ8ول3،ز3ءشأ

4غح3س!!ماكه3هولصأ!كا3كلاص!ثا+9.3همس!7!،904!ص!33كه55ولا9غ!ا3!ول!ءا3

س!"!5أش!ص!مولص!!أول!ا9ول49380لما!3،!عأ3"ه،ولكهوللأهس!3ك!ث!!4!أ،وللأ!"8ء!كهس!،

كلا8حلا3شأص!!4ول3ثاءا!هكههلم3ح،33،ص!أول34،ثا!ولا3ولهولح3ااقي9!حه!،وللها!أ!فىول

،4ءولولء!غ!8!!مأص!ا8م!.ولء4ا!؟س!5939ولولولولههءمء94!3ح33ءكط

هآ!4حصس!"ول3.!35ص!3!383!كلا!!،ول،س!!!صألمس!5!!ولث!!،ولغ"ص!348لما3هول

ء1340،ول،غكه!!أولءثا!،!3حآتثالم!ءهأ؟8!"كا،ءول098!!ولء4كه"!كلكهش!سألهاح08ول3

لا!"س!3!!أخء!لأولكا4ولهصا!40س!ول81.5!يماول5ص!3ل!9!"اول3!شهثاولول!ك!هص!ول4!

ولآ!8ص!صألا?9!س!،ول!لأولهولكاة49!ا!"ص!لمااس!س!ا؟)ءلأش!ع8،زس!،3ص!ش!لا:3ء3

35،!"3ء*لأولولآص!3أولز،!أأولك!غ9لاس!!ولا3!ثاحولولص!،وللألماعا043ل!أء4س!،53"3

4ء3ول5!3!؟كامء3س!3ولهلاء!ولع،3أص!35كلا!!"قث،يم!043س!،يمثا33.علأءاك!

ش!3"ءلأكا!ح3!ولس!لاوله8!33،ولء534!س!لا!س!4كههولثح3ا8،م!كاول...اأءولا!،8ءا4ح

ص!!صيم!5ول3عأول7ك!ص!ول!آول"3!غول،3!ا!!ءول،شا،3ح5ولح98:كاح0183!لأ45وليم

ص!س!لا،س!علأ!3ءولإه؟8!؟،4غشاهول،3ء3ص!!!!أس!3ث!أ33لماول!*ول8،4ول4ول838لا08ولا813

!صأقيصأ+ءةح!ولحش!53س!4لا!3!84حمهـءثا!افىه،ثا!3!*اولحعول،ص!!لماش!س!ةلاول

ساهول4!!،ول3فى4ء3،أ؟ه،ولص!فى"ولول08؟8زة3،"!!؟وللىول34،ول39،ءحفا*طأغ33ممألا.

ف!ول0!ص!4ءأ،ولثاول!ولح،!!طس!4)ول130،ول!،!يمهأول"اكاول380؟لها!كهش!93

س!!!"!ول4،س!ملأص!ولولهحش!49ص!ولص!س!ولص!44،ةهثاس!4كها!3،ءهلاس!184كاس!3فىصماس!

!!ثاول3شأ3تاز9ولآءح!تاول3؟قيأفا39ول7كاا!اهءس!"184؟ولولص!!9سأ!لأ!470حا!،ولولكاص!

0051ءلأس!ص!أ!!ء5لأولهولولغصأهثا!كاول15ول!4ول+!ثطيمصص!3أغس!أحص!!أأص!كه4غلهاط3،

لها4ك!8أشأفي!3ول8كايول3؟أثاع33!!ولص!هحمهـلأولس!9،ايم!لأولكهشا،هأح3حس!اس!ول93

8!،كهكاء87!ولولآيأولء3،3،!3!لميء088،س!48!ءس!ولولثاعا3لأولآ!؟ة!آ70"*4،4ص!لأ7

ص!94كاهاكاء43وللأ!!ث!!!يلاولهص!4،ث!ء380،1ول"8ح!8!أولس!53،ولص!ول3أكاغش!،8

س!أ!ول4ح3فىصاولحء!ول!كالالأكايص!93يما3كاس!لا!3!ولص!49لها"ش!أس!38ول!!حءول93،

ءول!!،ك!ل!،الأس!ص!اول!!ول،لأس!3س!"ء3كطول!989ءولولص!لأص!،غ!س!س!كاطهـ.73833!-4ح

!465،ءا3!لألهاهحلأصأةش!كاءحمهـ08!ولأ!ع3س!4ءا!3ول!س!ءصأ؟أص!ول!4كاول،ءع43*ول9حا

3ح*ول!ك!هل!،4،ءول!!3093م83*فيس!!340،1س!34؟3ءألما5،كهثا3!اكلأزا3ح3

!!؟!ص!43ثا8كاءحلأ!أص!3!،!هول7خ3!!3أص!3سا38لأولول!*ول،4ةول4ول883لأ08ول.هول

50"!8ء!ءا!!،ء،ول!*وليلا380كا4ءثا4،9،،!ء3ص!3*ول!!!!ول!ءولشا!أ،3اكاا،4ح

ولء3،03،!ول9؟ءص!4ءول3!3،9س!!8!!ص!3ةولص!4ح!4!،3كه3ء3ص!!9ولول3*لها!

ول!ء3!أ3س!ولا!ول!ولء!!؟!ء.ء35!غء!5!م؟زولول!ول!رولهول9هول،أ8!كهكهغ

كا!هولمك!3304هس!437فىهولء،037!!5!أء53كه4ولالأ5س!3!،ول!ول؟8كايول*43،307ولح3

شأ!شألهاكاقي3ص!44ءلأغول83ث!حس!2ع*ثا4ج"!59103ء3ولأءللأك!9ول3اح43ءولأ3

،ولء8!لأش!84،س!ش!كهس!34كه*هولكه!،ح!كهس!4ولء8!لهاه9ء4ط،فةكاط،3كهلأءأ؟هء4

كه"*هص!أ4كلاغ08،0وللهاهء!3هول33"3ز،35ولأس!ول!534!أص!!5!9،ول4س!ا+هعأه.3
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اث!،لأ-!80،5ص!!هع834لهاص!،ولص!3تا"5!ولول84!ءلهاس!،وللهاولش!3خ!ءول!،ولثاه

لماء+ك!غ3هص!ء4كا!8لأ3هثاص!ولحس!53ص!54س!ء،ولء،ولكاولهولس!3"3حء،لأس!9؟ولهول3اثا3

ء،ول-،كه!لاحك!!"4،ولول!ول8أولول9تا8ءح338ء"ص!أطحز!!5ء3!*ول4!غس!ول4كه!4كه

كه"80!لأ4،4لهاص!ولشا!!5ولغصالها!ول.ا+س!ا3ءم؟ءهول،ولا43ولس!ل!س!،!ا،شأس!ساكاص!!

4ح9شأة!،4لهاول"ص!ولكلاس!ثا"8!كاح34ول!س!4ك!!39غكهس!ولحص!+ث!،1اكاة5ولكه8ع

ول4لا!!!ثاص!ول33ش!ا،دحاس!04لاولكهءأ!ءولأحكام3صأولهكه!س!ول،كهءش!33ء4ول8!3ول

؟!آهول!ول3!7"لأ!ح0333ول!غولءز،ك!5ولزولول53صأ!08ولصأ!3ص!3ءلأع9،لهاص!ول

3هح8؟غغ،ولء!سا308381لأ!08ول،يمولولص!شااوللأ!حلأول!ءهوليم3ءلأول4ول8شأ!!5ء،،ول

ألها!5ولع،4ث!ثا8"!ء8!8حأ33!!ول4س!83ولول53!،)هول9ولول!!8ولص!كاح،3أولكا

7!9لأس!8ولش!18!3*ص!لأول!4ول1،9ل!33!!ولس!ولول3اولول!ولص!4اكار330.

ل!3ل!-از!س!س!ء9سا!طأع4س!8303،!ث!8ك!م0!83*43830ثا!!ول4!15ول3س!3ص!5مول،ا!

9!اح!3!*!أء4،ولاحءأ،003كهز!اش!4كهغص!ه!عءأكهث!30س!همهـهلاول3لاس!حص!ولءث!س!3ولع3

!؟كايص!3أكار5!43ولح،4!ولء*9،8"ه!صام!صاوللهاول،!8ش!ء!،ح38303!صاول1،9س!"ك!38سأ،9

أ!ه!!كاا8لأش!س!صأ!،1!كاس!ول483!اء3يمحطء3حط!كاولصاهثاعص!4س!يمك!لثايمصا،4ث!هكالأهة3ء

!دلأ!5-*ول9ولا!!ولس!!ول3س!3!هس!3ءأ!ول؟5!!أ"ص!،ثا،3س!!*زا4!ول333!ثاول!

ش!!لاممم!يحس!8ول4،+هس!عس!ولص!لاس!س!4،أة183!84عغصأ!،1ش!4!لأ!!س!4ءس!9ول53ثا"كههص!كا

15ولء!أ!ولكل9،!!3كه!ألها7فةكهكللأأ،!ز5ول.5اءكهتا!ول4ولء14وليمء،303ولءول

لولزول!أك!شأهع!،ولولس!!3"9هول5!ط،8181أثاءمهـولتاأص!أح4ثاص!"53س!تا!أ3هص!هش!لأغ

كهول!-5؟!3!ولكا!اولكاس!كاا4يم"ءثا،كا!ث!س!ءس!!أول4ك!كالاس!*8لأولس!،لماهشاكه!اكه

س!ز3حهول3كااول!س!3ت8لهاءه،لهاولكهص!فىص!4!ا-،،8س!9س!ولص!!ط!!5-لماثه3!اول!ول!ءول

كهـولكاةا5ول83س!.

*5؟"د،ء43يمس!!ط،8ث!س!س!لما593ولم8ول383لاغ9لها3ح!7،!8ولس!45ءول3لأ08ول43ول8

ولغء3353!ه!وللالهاولء!لأ،ءول،55ولول5ولكلاءا!ا.ل!لأ4ول!5،1ول3ء3!5!س!أاء

ط!،43404ءثا!أ9!3!هغ!س!هول3840،كههولص!ولص!4!أولهةيا!إول!ه،ء4

ولطهـ،ااكاة5ولكهص!8*س!300،ولولص!!ا،5غس!3!س!ول!4ش!39كه،4لها081183!ولس!4

33ءههث!وليم"ء!ا،3!ص!3كهول3صايىه،ص!ا338!لاس!3ثأهصأ!ولاكاة5ولكه!!ا8ءكاا!أء4!ا

اص!لمالهاطس!لأس!4حذس!أ9س!لها!!كلا083،!3!هول!8)4ولول!15!4ثاس!3ه،ول4ش!لاثاطغ

ثعلأ!ولص!!اح!،ولولء4حلأث!يم!4ءوللاءء039لاول"ثاه9!لها83!أ9س!4!!ولء398

3ذ)ول!غ39يم،ولهلالها!15!ول4لهاص!!فيس3!أءش!ز3!لهاهعلايمولح!،كه3لأ!س!س!

1)!ولولهولس!حس!4،ا9*ءأثا038ولص!ول9016.!اءل!ش!!،،لاول3?8!لاولص!43لهاحك!15،ول3

س!*هءتءاول؟!5ء3ء4س!ح9!!لأوليمكهء084،!!!اتول3)كهس!3!لا!4م08ول3

"صز!غح8كاح!س!،3يم3!8،34وللا!فى5ولكا4!ول1،9ء9!كاحص!"ص!حملأ3ال!حهـ85!ا!3!ط5-

ثاثح3ول!ثحالهاثاس!*ء74يم3نالأه3.كه!!لأولشأ311ع9ءم514،لها9ءكالا9ثاح9!3"

س!ء3،!8ول4ول)لماول!4*ة!8لا08ول،4ث!!ط8لا!ول!اكه!!،،هأح!س!قي4يم4ول8لالايم3ك!!

ءلأ33ء!ول4!15ول3!ءول،3!5841ص!!أ5161،ء،4ول،ولول03ولط!ءخ!!41س!

95"يأءأول08ول!ةسأءه"،ولء!!اكا!38!ش!،ولغفىول!4!ا9س!هغ،،8عءأهول!!كلكه

!"3غ43لهاص!ءأ3ء،"!ط!ح3الها8حهـله!س!،ول"*ة30غ9!4كاهولزش!3ع38أهس!،ولحيأء

لها1814لألهآآه،3حغ4ع3ح38ح3!99ثاحا!كلا33.

ل!ول،،يم!س!+ولس!ول،قي4حيأولعلأ!س!8ولص!3س!4لهاهشاكه!اكهش!4س!9؟س!3ش!!!3!وللأ4حخ

3ه93ثأهلأولهاهاتا40ءول،كه3كللاءه!فايمصأيمس!4كاا!وليم"ول8!4!ول1583"!!صاوله؟ألما0
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كهيمطكاي!صاحءا!!08؟!ولعء"ولهكهولمولس!7يم،!!هآول،49يم!أح3صأ!غ08ول4ححس!

ء5لاول!3ك!8!!ء!صأهول8صاءلاشول08ول39!زس!هيأع!3!9لأح!ص!ا3ه،ولع3383!!!صأ

كه!ول!،حط095*5ثاكاس!5ولل!زوللها5ول5ول،!ول!80ولكه4حلأ3كلا!!"8ح!!

!طلاغ4040!!وليملاول049ولس!ول3هلأيملاول!3"ح!أص!!مممولول"غ!4كهلأ!!كاا

!ص!830!غ49310!حثا.3

??

ل!س!ا!04،،ول5ثا3لأ!ول5ول3393،ح8كهء81،3!*ص!ول9ص!ك!80ولص!"11اولصاش!7!لأ4ول!

هولولكهكلهلأ53كاول1،9ول8ه!أكه93تء4كهول53ك!ا4ءول،كه3لأء)ول4!ولكه5؟!ءكه"ول4ح3

حشأ3"ولعاك!5!4ولثا8ملأءكا05،،9تاء3ء84ول33،ول"زناءط!3!ك!،حثا*3ول!!الما3ول!34

اححلأولءول3!!أ؟ثح!هول438!ولص!4ءالها7كه"ههول08ول93طثا184لهاس!09،لأولول15!4ولس!38

كااغول،ء4!آصاهص!4!3ثاولح!كا،ا8ولكهصأ!3ء4اء!ءأ!3اصأولع!أثا5ول!ه41لماث!5.،1هالأ!،

4ح!5ولس!58آ4غ!!!5!48ثاء01،3ةول4ص!"5وللأس!!؟ول15،1ول4س!3حس!ث!ء3حث!ء.لأ9-

ص!934ول،9هولول3ك!وله"!كلاغ340!لها4أءول4-3!ثاولءولكه3ء4هشأه)كاولأحولول5

ول!ممو4ولس!اأس!كاكه5وللأ!!3لأيمولولكطحطء3س!ولءثا!3س!،ث!38لا35زص!ولكهلأ5ولصاح

ول08"!ولأ!8صأغ3ح،س!هكلاوله08،س!ول3ء55آولول4ثاك!04،ول03ثا353ءول03ول؟اهغ!أ3

دأغول4ع3ش!4كهحا3!3!!ص!338س!ه!ول3غ43ولءولهول3ه!!!ول8كه08ولك!لأ5لأ729!ولكه:

كهـ8307!4"3غ13!"ع40ولحصا08ول!3!ط5-!ثا9ولا!!ولس!،!!!ح81!،ثا"ا!

فة،ء7!4ولكطءح!!04ءوله،هول!3ص!3ول4س!ح"9!45ول9س!أا!ملأ،!ءلاع،ول!4ءس!،

غكلاغيمول*س!،صاولس!حء"3كه4!حلألأكات84ولص!،ص!9لمايمس!!9!8لاولس!4كاس!3م!8س!س!!183!،ول؟

15يم!س!"كه8!ول31ء1،4هطههنا!!18ول8!آءلأ!*ولشا!!5ول،لالها!ول9*ول3!*اولءولكه

4!3ع!س!ولهولحفىلهاءا3اص!ع08!8،ول94كاس!!ش!"،!؟303"صهغ.3س!4*ا

كالهاس!7!لأ"8!ولح!،4ع3!س!3صأ0878؟حولكاء"4حك!!ول،هكاةغ،كا4ول،س!ااس!59ول!3؟لهاأ3.

!لأءلألهاث!ص!س!4ك!ء43!ولحص!أ12ص!338!م!2914!ول"ح!!ص53*!،1!حثا،4ولح8،ول

4ع!ا؟!كامغء،4ثا،4ولص!9ءا"ولء4ولكه03ولءولكهءا!!ص!،س!هولكاةصغول

338ءشاحول3ء!ءكا،ول33401حول"ول34!أءغءغ!أول!339عء3،ولهشا3ء9!18*ول

فى!حعغك!،ك!*أ!ول!ثاس!اكا!3!18!08ول،كه5ول!!لأ35!5اولس!،3!س!4187،ك!!م55ول،!،

لها4ع4ثا!!!ولس!أول4!ش!ولش!08"!!ول3حأ!اولش!ملأس!03،،ولس!كهاس!83013،اس!كهش!4ح!ص!ك!عا

3ءأز!ةس!ولمم!ص!لا!4!8ول83،!!،3فى0ممأول،!5ول3!آس!أةء؟ه!ا!،ءحءث!!4ولةأا8ح3كه

4،!ز!4ول،83لاكايص!لها4.35حهلمول08،حول83!ولح19ء4ش!4ءصاكااثاك!3،!ء4ول83818!ميم3

ول!!93ء،951،لأها!!ص!وله،9ص!ا3س!لاه*ول9لأءء4وله؟!لمك!كهغ،843،!ثهص!ولصأح

ء!!33!كه!"5ثا3!،3!؟ول!تءص!!تاشأشا5!!لهاول!ثاش!لأ380!فى4لهاص!!ول3ثاا!!ءول،

ا!كات!4330،4يم3ء4كهه!ص!84ء،،لأول!ولأكاة5ولء3ةح!5طص!8ولس!"!!18!4كه"ولأ3

ا!"9ءأ33ءكلاول3،ءء4،!9ص!83ءول3لأءأغغ،3،!04صاول!اح8اكلأفا08،!3ول!

ولح!!!8كالا3خ،4زولص!3لأ8صط!أس!كاء3*911لأ!08ول09!س!،س!ء"!هكاااغ!!لأ08ول3

ه؟!ولء4دأول!4ولكه!ا4كالا31غصافا!سأهدأ3ء4ه9ء!!كاكلاول؟!3!ص!3!4ول5ء4كه

صاغول38403ثاحكهقي!48ء3محاول،9ءم4"ثاه؟ولكلوله933س!اول33هولص!شا!ك!805لأء4كه

س!خ3"ه9!3!؟ص!ظ!ولس!8ءول80913لأ4ثا،يملماح99)هول9"3تس!ول؟4ح"!!4ولح،08ث!كا

،4هولس!!!373ثاملأ!ه3س!ولهشأحس!84،لاولهول!أ؟ولس!44ولاس!94ءلها40!لأ"ولتاح9308

كهس!س!8كاألأول4ثايمكهء8!!3!3!ش!3،كه!4ول33ءأولول93ء57غ"اكه،حيما3حس!لأولص!433ح

3عحءث!س!3ولعكههس!حأ!4؟ول!كلا،38!احول!أ!ء!مول.
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قي3ء3،آولءشأ3،هيأول881ولء9413ول3!اطص!!ه،لأولث!شأس!3"ح!مهـول.ه*ولك!س!ء3غ038ول3

"5ولح!3ول771!س!ء!أ3!7!أأ*زولول،عاول*4ع3غ5س!3لأمهـ5كاأ!ص!!34ش!!أول4ع43ع

ولس!5030ء8!515!س!لاء3333ص!ا!هولص!4،س!ول!،1؟ثاه،ولول+ء4ش!أمم!ولء!اهثاثا!س!

4ءأ!ط؟1158!3ء5"!ة!غولفيم!*أح،3زس!ءول،ء4،3ولص!874س!35ه؟5لأ!س!أء3ول5ول3

س!وله،ولس!ناء3ولول."ول11140،ولس!ول03ا،نا،1ولص!!زولغ،033ص!،70)044ءأالأثاهولص!3

،ءولك!س!3،!4!!رلص،أ4ول5ء3ول4شهء،!!5ص!4كهول،قيس!34ص!ولح!!!3ص!ولد!ول"35،ص!

3!ولك!!أههآءممأول83ا!لمء3ولص!زلماولهول4يمءس!اءأ3"؟ولااءغ3!4ولكهأص!3!هولء34

،?؟!3!كالها!اولثاكاكاه33أ،؟س!ول4،وليمولأول?4ولك!ثاولس!أكه،ء!وللا"!هول

فاه5،1وللأ35يم!ول3ء4وليم"خموص!"ح3كهغكه،ا!اشاغ"433ةول؟ولهوله"ش!43ول

ك!كا!طء53اص!ولءول،!،1أولك!8صأةأ!أ5ول"هلها7"ء3ولء43"!3سأةس!ء!،83+3ء4ول30

س!ه3!ولغ3.

ما!س!!ص!!غفعأ3:ه*ول3ك!ةهول3أ!كا9"35اعصأثاولغحهـ"!ا؟!أس!ص!ه،ول4

4)!8ص!17"شا3ولهولس!3!ول،!753!أح!4يم3س!04ولوليمك!صأوله!أمهكاحك!ول،134!يأ؟ولولا

صأحس!34*!ولولس!335،زش!3!48غ3ءولأ!ول!ءولء؟!3!،ء4ممرول3هولص!3ص!043ول،أا

،ولح3صأ3!3*،ا!أءولوللأز5ول4!+كهاح5خ،ولء34ءلما35"غءث!ولء3ءصأ!ولء38ح!8ولس!3،

ول4!ول4ءا3ءول3ءممأا!35!ءولولشاكاي!4قي*أ4ول?ممرةص!!ول!أء4صأ5ولصأس!ث!س!3حءث!ول3

ء،اث!30،3ءاولء4ءولكا!3هء3!أصأءثحولء!اءلأص!اس!طص!50،ص!ء34،+ء،ح!5عصماه

ص!0334ول3س!حكه4أولحاولغ38ءسأ،،ول!8،1ول3كالأ3ء4ص!ح4ص!ثاهولول3هك!ءولك!!آ،ةءول

ول9؟11!ولصأيماك!ش!ناولس!434ول8ولهولكا"!3ءلأول!زص!ول!أحتا4ول)ه!أول!س!3!13ص!4

ث!س!غ+قي833!ك!ء334،!ألماغفا1،93ط0،13ز3ح4ولوله!4ح5،،5!ثح.ول!،!ء3،ول

ء!3!أ،ءا3!س!3ط87س!كاء4ء3ولز3ء،ء4ء3153ولحس!ء!أس!4!38!ك!،هصأول3غكاص!غأ4ء3

4هس!ولءولكالأولهآ3!أغ،ولهص!3كهك!!ول33صز3!وللهول3!4ول3ولهك!ص!3!35!3سأغول3ء4،

ولح31!ول!كااولصأ!لها!كا33ءء!4ولءأس!3ء3حطز7ء3ء4ءك!ولك!8ص!ءسأ4ولك!!ممأأح!ول

س!هس!،"ثح،ولدأ*3!اس!33!ث!س!438ولولهولء4هأس!س!ص!4ا!؟ول،)53اء3ءأ،ولهصأول"ث!3

"هول3!!لأول،ولءسأء3ولول35ص!ناول)1ء؟ناءهزناولول3ء4ء"ء3ءث!شهول35.،1هول3يم

س!5ولء،وليأةك!ا"*أس!ولءول،ء334غ"ء53،أء433كااس!3طءك!38،ءكا"!!ول5اك!س!س!3صأ!3

صأ3غكاس!38ث!يم3.

مكدل!:*هول753!ول3ءلأول"ء3ك!أ3!ولس!5دولء4ولء3!أه35ولكاة3ههولء4

3!أ!4ولء17ك!ع1،33كا!3!ص!ء4كاس!س!8!صأولءول3)4لما،غ3ء4صايم3ءس!8!مول3هء!!3!ول3

3خغ!فة3حولءاولءلم!س!!!"3ولصما?أهكا!لم)س!30!؟وله،،3هولء3؟ول*ول4ول3ء3.ءصأ

3حءأولولس!)،ولهس!ولص!4ءشالاول31ء4،3ولولص!ك!3388كاش!صأثاه8)4ول3،ولناه،3كا!3!يمكهلأص!

ولول3ح!اول!ول3هول،!س!س!340قي53"!5،ا!صأولس!ح4،ولس!ممرأ!س!!هلأولولاء،033504ءاولول

س!هصأولس!3)كايم،ولهول3هكا!ولكهس!3!كا34ولغولءولولغء!18!+ءشه8ول4ولأ!هاطكانمس!س!لأ

اكا!8!4كه3هءاط.

3!!!م،صأولولهول43س!يم0841ول9ول!ول150ء04!!9002ء4س!33ءغلماول

س!ءصأولص!3ع*!ء4لمءول!!حر3!وللمشى!ل!هكاثه!كا،كة4صه!لاول9أ4ءولك!!4

ول40أآهشا!،ة5ول3ءلأ3ء3صأ3لهاشهناول3!!أ15ول3ولآ3ءولصأ!!"35؟يمء3ءول4!رهء3ي

لم!يرة4م!ير!ر!لميرلمى!يكالمكأ!كة4م!ء!كل4ى!ى)ولل!،ح(4اول!3ء3غ!!!طس!

أولكا!ح!30،4ح3ءاك!ش!3!ولهس!.4،3حص!3"س!3؟ولولء43ك!ءألأ4!33+08،حثالأءكاص!ا

ص!3ول7!أ+هحع3)15،كا!3!،ولا!ولس!كاء4س!عءحلأول.ص!3أ!ولكالماء338"س!033ولش!صأفا!ولكا
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ء!س!!ش!تثا!!لاول:ز،لأكلأول088،!صاول!غلأغ!،حلأحكلالهاه9لماهصأ33ءا

كل3ءس!اأ!8كه!ما3ول5ث!48*ول*5!+3ص!*س!3ء08،ول،ص!؟ص!46"!،3اس!ولء18ءه!!أ

ولهءكلاثاءا!!غولش!083،ءول،4ءء3!أولس!*ول،ح"س!3حطثاء33س!،ص!ولص!ل!3ول!ولخص!كه،

أس!ول44!ثا3اهلا3+*لماص!الأكا!أكا!808كاش!!أولهثاس!ا33س!شا،أ!53!لاشأ3اص!حلألهاص!8!38ح3؟

أكاول،38ولولشا!4حلأ!ش!44ا!س!،079ثحص!لالاس!ثا3شاولآ4غش!48!حص!3غثاصأس!4ك!،!نأول4أكه

ول4س!3ش!"هول4!ص!8سأول!ول30هول38م!لأ08ول43ح3س!ص!لأول!ث!8ص!4،3ولهكالأ0م!38ول3حسا

شاولص!3شاولس!ثاع033لهاشأ8ء*ثاء4كام!83كلأ!!شأولء3أء3كلا!هز43،هفا4ول،81س!78صأول،13

ءه؟ول4!ول،ص!4ول4389150حهولولطء3ولمممألأ!هء830،!كل5كهحس!هصأول8نم4ثاص!كه

كلاس!83سأولس!اأهعولحم!هط4،3ل!كه،س!ول!!9ص!ولكا!8!لملأول9ألما3ء1،4هحل!ص!84،لأول

،أولول40لهاح9حاه3س!عهلأول8"اصمولس!كلثاه3لألهاهلأس!ح4ول8لأه!شأولس!!!رولوللأغس!34

ثح43830ولس!كاؤس!8ه!أكاول79،الاح،4س!!*ثح9ءا!4ولممم"كااهلما!ع3ء!80،س!ص!مم!ثا4ح

ولول،ا58!ءكاش!لأزص!4ع5،53س!أول5لأحصأهول3حلأ54+لأ!4!408)أول3،خ383،س!لأ4ح

ول!ولش!8?،س!"ص!لأ!57ءمأ7!ءص!ولءوللألمايم،4س!ول3ء؟!ءا،هولل!،هلماكاص!4ول*

!كلأ!3،از!ا!ول4!!هأءكلاخس!ء*ول!أس!4ءس!كاء3ح3ءث!ءث!حك!ءولء3ول!4لأولس!هوله!مأ

4ع33غاث!أ3هه،ثهكهولء4س!ث!س!!ولس!3ول3كا،حط30،83ص!هكهول"ك!س!غ83!!8ص!لما43ح!ا

ول0+8ا3س!8155!ح.

لأ!س!!!!989003+:ل!ول!أ!؟!لأول!ثاه3!اص!39ولش!8ء3زهآ3س!احهولحكا!لأ4ع

ص5ع83س!155!أص!4ول8ح5!3!س!3!8!أحءلأ،ءكه!غس!أ!301!!أ08ول،حس!اأس!-س!8!3لها!صأم83ص!3

س!34س!ءول"!8ءولكه!4س!ول!3حط!ول3كهء4أ!ولهءلأولص!لا!غءول3*أهأول،س!ثا935،ءولكا،

ول!خ3ءه8!ول3لأح3!!طس!3،!ولس!ه!لأوللأحس!هول3!لمالأولءكلا!حول!353،5ول!4م08ول،38

ا،هولص!*س!يم9!؟ولءولول"ولهحلأ8صاغ،4طفى3لأهح!ص!8ول3هححء84؟ول!ولممر!!!س!غس!!!3!!

،حلهاولء3غ!ول918!س!ءلا!3843ثا!"!حهول!5533آول4لأثه08ول!4س!هلا40ثاص!3

ول8ص!لما3ول!)!أه!كا*ول!*ثا4ولأح3!!3م8شاة3ص!شاولص!4ول5ث؟3يمول!لاشاءول3شهث!س!ول33

!ص!4ول8كا"غ!3!274!ول،3؟ء3!!ء8!أول18غء3ءوللأول81333401،ول03لأول

شألهاه35ول3خ3!كا3!ا"18؟لما؟!حههول4عه،،ولحكهس!أ5ش!لمالهاء4كه4اولولهلما3

كا!3+س!زكلاس!ولصأولس!ولحول!ولكااك!ح!اهول!!9سماس!كاه!ول!3آ8ص!كاص!ص!39صأولأس!8!أءول.،ول

ل!ءصأسأس!8ول!،539!لأولش!3أ!08،!83ول4ح!ا39!لأ،4ول!ول3هول08،!4ول

4!شأكاغأول4ص!ثاوللأ54لهاح3"هءغ!ولولكا3لهاغ)33صاءءلماولز،ث!هحثا!،3133،4ح3ولول

س!ثا!15!48س!لأولس!!ءحكههول؟ولحعولكاء3ثا؟س!.3ء54ءول!ة1،310!لم4ول8ش!لأول!،5ص!ول

س!4أ!علأثاص!ول!38س!4ثاهسأ39ءصأ*ول!7!7!أ53!كاقيصأل!!39ء084.ولولس!8كهـ3

!لأولأح!الأ!53!ول*ولس!4حس!5!3حص!ط7ح3ءولس!ث!يحهح!30ح515!!ه.

8،"!ول"،!ص!!ص!!غ:ولى!!!ولولهول!غلاخ3حول4ول!4صأ!ول3ع

ءث!حس!3ولس!ول33ص!لأ3س!ء8لأ+،زأآ4لهاء5!ول35-!صش!3س!ه8!ول3،!ص!5*صص!ولس!ء!"!3أ!

83!؟ول!3،كاهثاهلأحهـ!5!4أه،ح!أص!،1ص!أهول!!!3!38!ول1803كاة4لأ8،8؟80!!ا

أ!س!،!ه!700س!ولص!حوللأع"ولكأل!س!ا!!!!ص!لم8آث!س!ولس!،1ث!!كا!515كهص!*أ!حص!4

لها3ء3ص!لأ،083"ولولس!78ص!34ول!أقي!34!للأه834ولس!3"ص!4ثا729183ثهثاء3أولس!34

ثاك!ثلاهول33اش!لأ4،3كلاه04ء8،ء4يم.84!4!ول

ل!4!8ول8س!!ء!في؟ت:*ثاه3لأ!هكاول"هول3!اء39غ،ولء+8هآ83حول91يما4

س!!ء!صأول383!أ"ولطس!15لأ!08ول،4ولول3،!لأ!أأس!4،مم!3!3همكاأءفى!ص!ء3حمهـ!هول3!وللأ

ولحولير!ءحمطة4لاة4!!4!،!مريس!!ى!يى!يلهألمقيكه!لآ،كه4صه!4اولهحءدأ"ول3577
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!ألألممأد!+5أول+!إ؟8ه9"؟ول-ة!+!د!حمأد!3ول5أول3دهد!أ3

*هولك!وللهاه30.033"هول83دح4حس!لهـ4ءآولولكالاس!30،قيول!ث!583ولشأس!8لأشاول803-لأ

.481ح3*ثا!كلاكاعلألأغ!فا!9غ3س!34كه"ول27!ول3!4ول9عأس!43!ح!34لاس!!8كلا8غصاكاس!4

ا!+5ول4!،15ول4لها8،!ش!ثا!اش!8ء3!!وللأكاهـص!لأس!س!3!!ول84؟ولحهـخش!م،هصأول!س!س!30ش!4

لهاولس!"ا!حء79اكلا8ءا8!غح!ثا*غثا،ص!34!هملأكهـ48لهاس!3،ث!85!كلا!ول،،4ط!4،0ح3

حعكالأ3!كلا!ول*ء؟يمأكهيأد5ثا3ء3803ءولصا!صأز5ولكه،كلا5هح48لهاس!ا4ولص!3

س!5ول384غ+8!08،ولكه"ش!3أ5ثخ8ول!،8!كه:

مهـ!س!فغ3عتس!ساول:*5ول3!كلا5ول9كلاع8أاغ59!!!ول38ء3حول!4ول!4س!لهاممم!ول3

لهاولشأه3!ولغ83ءلأول3وللأ!هه!ولاحهول5!شهش!ع!ولولث!لأغ!ءكاحهش!س!اث!4ولع!لأول5ول3ص!4

"3هطأغولز،!4ثاء3!أص!ااحكه4ثاء:اص!93ع!،14ولء9!47830لهاص!3ء1831،4!ولاأص!3

لأش!*3ء8كه3ء4!ه340!س!ول،3كاا3س!ة!ةأ!3ثاءهءكه،!ا؟!53!ء**هس!ههول3ء4

005!ول3س!4!اس!لأول"س!ص!4حس!3،س!4!ول3ءاص!!*حآ3لاس!ص!أكهيمل!ول!آول.3س!!!*8،1

ك!ص!4ول31340ص!ولكه!4كهولكاءافىلم،8!لا!!اولدأ!!،!أم،1،ء3ص!أ3ولهول!لا!7كه

ولش!سأط01040!ةءك!ء!4ه"لأء43!ولكهس!ص!لالأس!3كل!حكاأا30!،08ول،أص!3ول4388،0ول!ءلا

أ!ولغيم!افة3ع!ولغء،س!اكهء5؟!ص!34يم34030ءلها3ص!صأءأول33+وله!ولءح!ك!ءول

لما+ول838ع،ص!صكهـث!يمش!384لهاعس!كامأص!،84زس!3،لها!،34طلاص!ث!9!ك!ثاكا89س!!5!صكاا

س!ول!ول!اصاح!اولأ!3،؟،318ع8،0!كه4اكهءولكاس!أس!*فةول3ولهه845غ84!3515ءثالا!

ولاصأحأاءس!،وليماا!كه4!ول3ا!اأ،،لاع!،ول3س!ءزأ!ول8!0،04ثاس!ولس!35ءأ!1809لأ48ولء

ص!34؟338لماول!*ثا،84ول4ولز؟5538ول،ص!ول،!ولول+شأ5ول3!غ5س!ول!ثاهك!ءص!4

هس!لأ!م!ه*خولول08ول3!0044!ول3س!4كهاثا،!ر!،1ث!08همش!ء3ص!ء4ك!يلا34030ك!ءول

طهـ،4ول15!4ولص!58لما!4ثاحاهمول"أ؟مهـ!س!ههش!55ء"حس!!ءولولع3ء4س!33704"لأ!ك!.

3!لما"م!ول4لما8ول!928حشهه3!ولغ9ول"8ص!383يمول!43كلشاهع8ءولولء!س!تاولول!

ولك!80س!84!!،1102لأص!كه3!س!30!هء4!ءداه!!صا!أ4؟3ءولولههص!34

3غ9ص!ء3ثا0389ول3"180لا8ثا"ء3.س!4كا!صاح5لأ*ش!ص!3غحهولهص40ثاس!3؟ءص!4كطءبملمآأ9

كامممولكاأس!هء4!أ3"غء3ولءح54030!س!وللأص!!4ولكهءأكهء"زرك!4ول!لهاه3م!وله

ش!!ع"48!!3ولش!س!وللا!س!*طهـولش!403س!ولولهلأ!لأس!.

+هثاكاشأص!9شا5ول!3غ05وليأ04ولولغافىعثا!4لهاح14لهاس!0063،صأولص!34ع؟لهااهش!حك!

س!ء39ولأء38س!أ!!"ولءولكاالها!ولس!ء9كل!!ولحأه،ا!!كهغءا!!!ح،ولء!!3آلحول95!،

س!ولطء3!!سأحس!ول!9"كاا!ول،حس!4لها8حم!ح39غ5ص!!لاولثاولهآول4ولهولولش!أ!!8س!!إطيم

9وله3س!ا3لها،خس!34حهـه!498س!لها9!ا!س!س!س!س!كاي!ول!حلأس!اةء4!ا35ول08،كاةولحول

!،،ول8،لها"ول9ايأنالهاتا!س!4!84*غلهاس!لأغعول!!!8ولثا!ول!ء87ول!هولأ!948ء4لها30

9أول43عحلأصأ4130غس!عولءأول3يم3كا35ت+.



!هس!وليم!؟ولك!40

3ء؟-،!!ولمرلا،1*!ا،مم

!!،-!ما!"3،*!ا"9ا*3!ول"ولول!أور

!م!!لأهامه
!مة!!،3!

!مم!
ا!ال!مملأس!9،إ!دلالأ

*ع!2!!!ي!م*ا!2م!لأ
حهعى"!اقيحذ!ا

5!!ا!.!م!!،ي!
لم!ح!

!الام!!!"!هه!!و
ال!هه!ح!ال!!م!الهـف!ه!*وري"!يمه*

الهـ!!حم!!ام!ه!!يم!م!!ه!ثال!واله!!
مم!همم!!مهول!!م!!همالي!!14صا!

ييح!أآ!!ه**!ههى!م!"!هم!!مممهاله
ك!!!ال!مموو!!مي

!لالد!!لاه!!له!ي!2
ك!!ل!!ى*ص!هاا!!م!م!!مهل!ه!يه!!

!ة!سا!!،!*ك!م!!8
!!!!ع!!!مهالال!

م!ك!ي!
ول!!ما!!للائ!!ع!ا"ل!مم!
؟"!ث!لا!!ى!ا!!!أ*!"جم!!!!

!ص!م!!ل!ةال!مم!!!

ثم!!ءا"!ص!!لك!ا!ا!ه
!

!!!

ل!ئهع!*ش!
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ط!!صاما،ءولاولا

اءه!هأحا.7أ1،+هاح!2اهـ4ا!84!لا،5لاء97هـلااء44!+!الا5س!لا(+لاهـا+هـلاه3"أح+أا!ه

!ه!م5م!!م!ا759151!م،ألأ14س!7+هأ+هـ7ا،أس!لأ9!لا!"5ء!ق؟لأههـ74!جا4

هـهـحهـاه"ا5م5!+هأس!"اءم+هس!ا!04+لاول.ه!!3!هـهلم5+30+!اه9ءلا5لاأ!ولس!4،51ا!

هـكالأهـ"ع،+!"55+،3ا!لا+هـ50414لا4أ5لاحم05!،1أهـ9،لم4؟4لا،،ا*س!الاه5أ+ةهـ4ا50

+53أ50ء43+،!الا3أ39،ههم9!لا3لاه!أم+ههـ44+،5!+ه!مس!لا،+71404!مه+ء55534!ا

هـ5لاه+أ05"،1ك!م+ة،5!حس!95!5نا+اهـهـء؟4.لأهـ"

ااالأهح50+ص!س!92!لاس!!ا705+هـآهـس!هـ،أ5لألا+أةههاأهـ!7اهـأ+!5!2!ا+؟لا9هـلاا!

4أ5ملاح05ء54لاص!أ!ول5اهـ4!الأهـ"هـ5ءهـ514+ه!م5+هس!+لاهـلا+75ا15+!+!4+لا!ه!م

5!كا!ا!ح!ام+لا5!7!إء!ا!مهـ+ه5هـ!مهـ55هملم30+،959هـلاا،لا4أص!!4،2!ا!لا!هأم040

ح2ااأ04105+،لاح591501!+لاهأ/1هـ59171،4؟لاأءأ+ه15لاالم+ه،!م،501أم!+5ح50لأ

7!م!ةلا،س!لاة4!9!مأ،!أ!اهـ9!ا4!إ5!+4لا،م9هـلاكا.حه+هء،ا؟أ+!+لا4!44لااهـهـا+!م

هـ"+ح،أ+أ071.9

ط!هـاحأح70"لا!400س!+90!5،س!م!3لأا!5ا!كاهاأ9،س!كاأ+هـ4هـأ7س!لم!هلا!+!5

"أ+هـ4،حح50!آة5!ها!04!اهـ4ا50!لم!أه55!اهـ،"5ولهـاه51!!!م15ءحءا!امم!ا

هـ"ههءإس!،2+هءء؟أولأا!ءأأ+!!م5013501+هـص!هـ4أهـ77اةأأ،!9+ةلأا5!لا8أهـ7م5أ4هـ5،4

هـ،05!اه.5!

اهـه5خ045+!لا!اهـهـ+هه5"+لاولهـ+هـهلا!م!5!ا!!7!7م!مهـ4!4؟

!40"ااهـأا1+هـ،أ،أ
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5ء"-ءهء!طا!05!لام!5هءح*لاي!ه1555"هه5لا5"57ءل"ولط!
7ء"*ههللاه*!"ءط،50ءطولا5ههحط55ه00"5"5لأ

ولء!ا*-5هح!5ول"15ح5"55!"

400اءاءأ11،!ل!ال!ا

5،،؟ح،اءم59+هأءاههأ.5!5ح!5،س!أ+780لألااالاس!هـا"ماهـهـ2أ+هـ045+لاولهـ"4،!لأ

ع3حم،7+505!ا+!3،05+،مألأك!!/!اءاع04+لايلاه!!2"!3!4"4!+لا!أس!+،+هه+أ

هـ15،أءهـه،5ءا!+!هء5+ه!م+هأ+هـا+أحه5ا!5لام06أس!7أاأأم!!2ا!+هأ!هـ7أمالاا!

هـلا4"لاولأ8ا،؟أ5هاألم!4!!+!"ك!+!س!أ5.58ء،لا9لا19،+س!!أهول!ه!!لميا!010140م9!04

،ء05!7!"4لالم!+ءا1،ع44!ولس!4أ!5011هـح+اهم3هـ54!أه4لالما!+5،أ+55+!+(ك!.

!لا409+!أء!هلم5+هـ44+ء+!م4أءح!1،2+س!ا!!7أم9لا!أح+أ+س!15لأ!ا+هاهـا،ح+أ+هـأ15

ا!591544،أس!ما+9أء7أاأاص!،2هـ+ه.3الاص!ألا3!لملأا!لمأهـ+ه؟5.9

أ"+74+509+!"ههـمهـ071445اهـاة4+!لا5!لم4هـها"+!أهـ50+9!+أأأس!50!4

1801!أح+!ملأ+هـ!أس!+هـ!آء145أح،"!حهـ54،4اء34عم!+ه!م!هاس!04!مهم13

س!أ7أاأ5"2أ+ه3لا+."+!

،،+هـا+4!!+حكالا!ا+ا!هـمه!5+اح،4!مه!-أ915+أح!ء+55!ه+!!أص!7!م45س!ا50

+70لاهـ++501/لأء5+5هـ7053هس!أ+أ!3)94،0لا!95011لاءح55،15م!م5+س!17!3!2051أ!

س!+ه5لا4.ط!5لا3،!ا5لا5هـ4س!5كالاأم+هـ؟501+لأ5لااهـأ+.+هـ91س!أ.ة7أ5+"اا9+لاا5أءأة+

07!"5!!ا!ه!مأ!مم!850م،9!85هـألاه5159!،مهـ-ه!107،05هـ54لاأهـأ!مم29!539ءا

هـلاأ،مهـ4!اهـ!+ء75لاا!ا!طلمأس!،!لأس!+ه+أهأ75اهـ"7!+هـأ+هـحأم0هـ4اةس!أة4ةهـ4

ك!!4!7!م(1-1294)1299هـ503+همأ+!02449لا901057لاأ5هـا+أأء!+2ه+ا،+لالا

+؟هم+هـ!أ+!أمهـ+ئا،2لا+!39!2لاه+!هـءث!!ءمهـهـ54هـأهـ+هـا،+هـأا9هـلا!هاماحا!هم70

ا!س!م4ء4همء54أ+ص!5ءهس!ا،أح5!ا15لأ+!4،ء!أس!50.لأ!04.53لاس!074!أ+،!!ا

لا،+أ9لا5،مأ+ةلأ+هس!!اه!اس!+!5!ماء4+!4!أ!همههـ4ع5!+!ه+!3+ئا.2!

+همهلا50،+أح+اء951لاأ!أ+9ا15+!ا+!+!ا!5لاأ،يلا4!ا59اس!"لأس!ص!4ح5!+!ه

50+هـه!3"9!لا5لاهـأ!للم5هـ4!أ!أ0745!م،"هـم"لا74!+52+5أأ!ءإ(أ+9أ!7لأ

3اةه+ا،حا!2!ه!هاه؟م!الاهـاهـ4!ا*!الاه5أ+ةهـ5014اا"لا!هكاس!ع/!+!ء93هـلا

5!4!اهـماهـ+هم4!أ31هـ4آ!027هـ329414اك!هـأهـ555هـام015لأ!/!ه15هـحهـا!أم3

كه!ا5!+هـلاه!اهـمأس!هـ+ه55!-هـه!م!+!ه.5!اهلأحس!لمهـ5070ماءاهـه!ه4هـلاهـ"هـه+!75ة

ءاا،4+!-لا0،5!لم!ا5،اء5آء!مة+!4!اأص!7أاا،2س!جة3يالا+،.،+هم+5+!هك!4هـلا5أ!ا

ح!!أهه5+م5!ا!+!ه3لأه!+ه؟+ص!ك!"414لأاء7!أ3!!ا+هـلاحاء033ءس!003151ءأمء4!ا

*هـالاه5كاأولهـ5014!+أم5ح50لأص!"5لاأ4!9!ما!ا051!!أ4+!م+ا!هح+!أم،1لأ

+134ء+هـ4+هـء5إ،!5أ+517إ،4م9لا!ح،05كأ،اهـلا!"هـ5اهـ4س!9+ههـم105+ا!+م!حا+ها!

ه!!ما!ه"كه.

ء2ءاحأ،س!أ+!+!70307لاأء+ة5لاأ،يلا5!4!أ9ا"لأص!لا+4اك!5لالم31505اةامح9+5

4!ل!أم41ا!4!آ31!4!ولم07!9299.14ءلا،1ه!5+!مألا4!أا5"مه9!هة+ء!ا5اع

لا+04+/اهـلأح!60أ!7،ص!5!107!ه!"أ?44!4!9هـلااص!!لأس!ه+هم+لا!أح!ملا+لاس!415م05

اهـ4!ء4!4لام57+ءاه!م!29914+!4ءول1+2!-!!،؟.!مس!ةم.،004

!،51،هـس!هـم531+،3!+45أ05114ا،9لا50+!أه!م3!أ!3!+!"951910لا!!5

أهـ؟+هـم0543+55،ا"س!أ7أا12!س!ا5+!م!-هـه151+!15!!+9ا!+4!الا5!أ+51،+315س!!

!4!م!!+اح50فى،مهـه5لأ50401ا5!!+)!ه4،ه!م3،،ممحط13+5ةأا4!50س!+ول4!أم4.

هـ5!73آهه+لا+أح04!ألم5ء54!حلا،5035ا!هـ4ا!29+!لم!هب5ا!5+1اأ5ث!!!?م

ح!اهـوء!+ها!4آ،اهـمء58أ15،مهـ+هـح!4،اا491هـ5014ك!هـ15"ه!2!ه!51لأا!اا!+أاع!

4!5لااهـ5!؟5!أ،وللأهـول700لال+4ام!ح.530اهـلأء"57لا415لاحم33،05اهـ04!لأ!لمهلا
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ححامحما!هل!5.ولط!ل!"3!!سكهه7!.هاطمه*طه

،+لا5!+أ*هم!كاا+هـكلا+هـهها!+8!9هـا!!"!ل!أةمم!+لاءحمأ،؟ةلالأ41!081+هـ

هـ5مأاهـالاكالا!؟8ك!مأ.+ه

"ا-!+4!الا055+"هلا"،1*هـي!+.ولهـلا80251ء5+1،5ق51،!+لا8لاا+،هـ+16"لا!

15+م8،،5هـ+4!لا+3ه5احهـلأههـ"47أ!هـولاه!اه!4لأه(هم!!هـ8لا3ع!ه!م5+أ!ةا

اهـ5+هءكهلم01!5014أحول"8ممه50هـ4+لا0.4150!أا!مء+!301،4هـلا"6لالأهـ"

أ+4!34ممم3لاهـم؟+هـ،19،هـ5هـلاا5!+ئا+!ءلا5أ/!4؟اه05

ةه*اهـ!هلاحه!مه4،+!لم5!+ول"ههةها18+هـهط"آأله+هـ.+50444مهه،1

هـعيم8أ4امه+نا،،طأ096هه،ا،إ"همه7،ولاهـلا"،لا+هـ+04عا"+هء!!4+لا7أ!4

.ل!8؟!!،،!هم+هع!9هـلا515ةأهكم!+،آ4!+لا!م!7مهأ!+اهـهـم،5015لأم،645،لا

3!أ095

هـ!م5ا!9015"هـكا!مهـح+60هاةهـ63لا!ى960هـلاهـ35هـ0،745،مح5"اهم1،مهـا

لمهطكاه+!"118هـأ+"5"لا!05+اأ+لا،+ه9م!+601+لا!،هم،!+57،1م4!لا+!+4لأ5م

،ا!ء+!5+!لا3ههم،"5!أ!+هـلا5اهم76!أ+هةهـ4ا3لا431اعه"هـلاهـ4هـفى5هـماهـأ،مم"هلا

لا+،ع!،م7اهلا48!ا!4حا!53+ه105،أع!ل!هم0هـ4+لالا+كل5أهـ،مه،"،ممهأ.50

ا!4+!-ا!هـ!لا9لأه"4،م،5+هـهـ+هـأا95،هـلاهـ++هـ"+مهملالم،6+لا5!15،7+05+هم

لاا7ه!4ك!03،هم5014هـ4ءهـلم"50"لا4++.3،1،50،ة9+ااا+45ءه!لم+أغ.45+هـ،1

لا4أء+هـ45هـ44أ3!5أح!+أ+أ+8مهه+أاه507اهـمأ؟8ةه5ه0مم43أهـا5+هـم5،أ؟+اهـ.5،ح

ء6لا+هـ"ة.أمالا9لا!"،هـة!لم،.+50هـ7ماماءلاأاأ2،ح"لأهاهـا+هـم،143

أ+115،!م7بح9!*ءس!الاهـلأ+هـأ!هـكاس!هـأ5!؟مأهـ154!ها!5هم40لا0أءهـ4لا++!هـا5!أم

03نعء!5+هأ+هح5لأامم؟أا!"هـلا34011،لااا!ا!+4+؟!ه"هـ3هأع!7،1ألا/ه!اول.،

هـ52ء105ا،34!-ا!لا"5ه!هـ4،(ملمهـ83!"+،1+لاا!لأهمه5م!هاهـ4.مأ+!+هه

04،3،0اهـ+!01+هـأ+أءه*مم!هـمهـ4كلهاةهء414هـلاةه++!"أ+لااهـ+هـ04خ!حم04.لأ

559هـم"0401+هـ95)9هـلا9هـلا95+،لمولهـمهـ4+هـ(50"هـ4ا،هـمأس!،12هـ+ه5لا+5+05!

ملاهـ9-5ه!،آ51ء5+ه0!لاها960هـلاأ++،3،أح!"8،اهـ4!هـاهـ58ء03لا،أماا.500أ075

5+ه!ء+!؟ا+هءهـ8ا!6،0!حأ4!4هـ4ةلا5هـا+هـ4059،م3،7012!أ5،1+ن11هـا"أة

4أأأس!لاا،4،!46!+لا(5!!مهـه*!.

!-ا!،4+الا48هـلاهـم+ده"هـلا9هـلا4!"هـ2هـ5،م047!ا+!+هـلا5،1450513ح70

اءهـلأهمه50س!5+ههـاهـ1،4لا+هـ7؟م5ا4"،ءلام"-5ه،م.!+هـ5،لألاهـل!514+هـ+،م!5،

هـ5!ا+30ح5+هلمه!اهـ+كه.لاول،لا+أ!7م5أ"44هـ+1،"هـلاأهـ7ةهـ58هـ4ا+لاكا!5ه!!/!

ا!3هـا+هـم5هـلاه،5،51لا5!5+أ5!4!05+ه.س!+15+!ألأهـ54!مم5ا15أ+هـاهـااس!لا!ا.+هـ

هـ5اءهـم"!5ه7+أهـ7+ءأ،حه+ح5،5،هـ+م450!4!7.م5هةه!!هـة!!لام!هم095

ا!4+!-ا!لا5ه!!4م،1اهـ/هـ5اهـ40+5!م!هألام،5+305+لا757!لا!ح/،+!4

هـما!س!أ5+هـ+هـا!م!،+4!أأ!مم9هـ+،.هـ95لاألمأ4"،.6ههه!م5،أ5+لأ4.هـ++3أ8"3لا+،+ت

5+ههـاهـهـ+ولاك!ههـهـ5+5أهـا!5!4هـ51!+لا!74ح7+!أ7+!س!أ!!+اآ!50150401!ه5ء15ء4

4.+02،1

0103هـلم"24أ04+،ح501!+!هـاهـ4!ا9!9+.لاك!/.4!ا!+0401+هـإعها!مم!هههمء!مأ+ه

هـح+ه154+6لأاأ5+84هـأم4لاهم"57+هـأول5اهـ4ا!.5090لالا؟اآ41لا15،1!ا!م7،أحهـ4

5!أح+هـهـلمءلأها+هـإ+"+هه+هء51هـ400ةه+52+05األالم2لاولهـ75!لا+أح!006هـ4ك!هلأ

هـ0،54أاأ.4،4

،هـ،51ء،71لا،7!!ا!+اهـ754،لا+ا،كم!-ا!لا95هـلا50+60+ط!04،هـا+،10هـء،"3

لاا5017،لا،هـا41هـ51أ+7أا5،0لا+،مهـ5.

5!ا،+!ا4أم!+لا
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صما-س!اهل!ه5.لدط!-!لال!!ض!7هطه!لا،أ،ع!.كطاطه!طه

301705+هـأ+أ"5!+ه+همأ50ء!لأهه5،1أ+ءهـ(5،س!هـ74،++هأح،كها،4+،لا5هـا.935هـلا

5+-517آ-،5+هـ4ا"+!هـأح*،1هـأه8مم5أ!اه)هـ"!7أح،ا+ءأ+5ءلامههم0.كا+!017،5ص!4ا

517أ904!ا9!أ*هـأهـ99154هـ4+!م045!75!ههـم5لأأحاما(+!ح50هـ4!اا+،أ44"هر،9

هـلم9ح5-ا!أأ+،.

ا!4+ول-ا!لا51+هـا+بماهـ+هـأثم!م50401اة90هـلا3لأه50507+أ+لاهـم+!5!!أ

031519هآهـلم5ها+أهـ44!!+أيلاكه!،2،لا5!وله!أول!،أ!++51505!ح4+!9!اآ!أ+هـ5،اهـ

104،5"هاأ5،4!4،9+لاس!48هـ4هـ5اه!074مهـ4لا4+حل!أاأح!ءأ"+ه+هـ3أهـ7+ن9أاأ5

أهـ+20!44+41430هـ+هـهـلا5كم!اكهـاه3،لمأ+،+هـا5!؟لمهـلا"ه"ء،م50+4ح.+هـ95أط5!4!9

ا،+"هـأول،+5+5!آ5!لماص5015ح5+75!ءلم2هـه5.!هلاا5!حأ.5!5لاا"2!!+!

!هـه+،ءأ4ن.8هـ4"لاأ!هـ+5+5!!815أ+50أ9لا!اهـ+هـ"+هم9لااها50ة!،لمه!ةلأ

هـ75!هها!.5

هـ!لم5،ههم!+ح؟+!هـ94اهلم5!؟51هـأ+هـ52أهـ؟هـ+5!3.لأ95لاأ!م0هـ54اء!آ!915هـلا

"،هـ+،+مهمأم!04هـ5فمأماهـأ+هـ+ا!لا.ا!"5!كاهلا5أ5019!4++ص!هم74!ا+!أ+أ5؟+!لا

هلا،+مأا"5هـام.!أء+4ا+هءأولن044+هـأك!"هـلا51م55!+؟500اأ9،575هـأ!+05ن+:هـا

هـ105،أألاهـ4"،هـم7هـأ3ء50لأهـ74أ7ء+ءأ!5ء5+5!2جا4،54لا2!+ا!ا!3092-!أم5040هـ4

مالأشا،اهـأم50أ+هـأ!25+5أ30لأ+لاأ!لا5أولاالاء+5أ!5.

ء5هـأحهـ+4هـلاادههـ4705هـاه5هه+هـا51آ4"8هح!3،+177أ50.4أ+5هم!ام951+

ا!،1+هس!5ه!+2هـا+هـ+!ح+ه01همهـ82،!أ5!7!ماء4لا05م!ا+هأ+04،لا!4لا!+هـا97لا!

+10هـ4،4،س!5+7هح!هاهة،4+!الا5أ5!.0هـ4!30ألا+5هـم05ههلاا!هـم5لأ!هـ+5

ا4!مأص!أ5+،هـا3،هـ*هـ5صمأ5+!ا+،ولأ!5!!+ح5+م!*!5،4.

5+هس!هـ5.15أ9.هـا+!+ا،لا9هـلاأ+لا+!حهـ4!54هـه!م!.5هـ4هـس!345هـأ+هـأ5هـ4
!9هـلااك!اا04هأم050ة،ه+5ح950هـلا3لأه3!أه،1+س!+س!.لا45،944ءا4!مأحأة+،+،14لا1.5

5+هص!ءهـع5أ!ه،لا!م+!3+هـ؟8!+أ،04+هس!ما!4إ44،4بر!+9!4+ءه!أ+53،110!7،11

هـ4ءلا5ح015،45!ا+!3!0س!5م04هم55،""لاس!لا"أه!لم70هـ74!ه،04+!مس!،لا1074!

ك!لم+ههـ54،،04ءهـ5+ألاه05!!امح!م+5،8-3!-حمه

هـهم605(5!ا+هـةا+هـ؟+أ50هـ4أأاهـ4أ4!5،4لا04،5،0ا!74!لا9511لا!50++هـ5!3

همءمأهأام30+3!30ه*أ+150+5هـلا"هـ4+!3هـس!2+050ا7أ4!43هـلا!ء+550!أ5،+5"ا!

+،،9150،أهـ4ا!3أ2051،"هـلا4،ع!هلاا12،1!هـم!441!.

ههم4!لا،31أ051أم41!ه5+لاه05هـ"أ+،+أهـأ051هـ45؟أهـ555أ9ا50+1401،لن71

50+هـههـ54أألا2!هـ7ا!أ!هـ2ا444هـ+4هـا+،أا4!7ألمأأح،س!أ+ههـ5014د!هـ33ةهلأا!

أهـ7+اةأ5!9أهولهـ1454لا،ح95،5هـلا8301!3ههم4لاأح.704هـ،أك!ا!ءمأ5،44!!الا"!

هـلا9هـ2+450همه4،م5+ههـاهـ105أمألا+5!50"أ(أ975هـلا+50!ه!.500هـاه.لا7!

هـآ!اأ44،هـ4هـةهمهـ2+"م04،م!ههمهـلأ0،ح5!+س!5+ن+،9هـلا4س!5ء4+50أ+لاها45مهـ+هـا

هـأ+!!ملأ9هـلا!+ها،أ+هة!+4لا!هـ6+لاااأهاأ9+هـلا!+هـااألالا025

!ااة4+!-لا5هـ5،لأه"ممم،515+!أ!ا!5،05ءأ5حه+ئا+أ!+!+هـأهـ+،5هـ+ا!9ءلا

هـ5005أههـا+هـلا307هـلاء+هـ3أم50!هم!ا7!(هـ4!احهههـهأح،2ه+!+!ا+!أها5

لاأالاح،ا،لمحأ+س!518لأ12أ+هـأححأ905!لا2404هـلا+5745!4+هـ0،5ماهـ4أ،5!512لأ،1

أالا5+هأهـما+هـاكهههـلاه5010هـلا*9+!+حم+هء5لا5ه!؟م5!م2011هـالألاكه03

705!51!"+ءأء،ء575ء!+حمس!!95أ5هـح،3؟"ه،مألاهـا+هـ+،51+لايم،+هـ425،ولأ4

5،1ه+!أهـم+أح!4ء5ك!5ههءم5آءأ+ءا49لاأ905هـلاء5+ةأ!ا!+أ3+!،5!!ا5،

هـ+4ء3!7اهـم5،4!ا+هـ4ء95354،،لاس!هـم،ا+.507!ء+هـء5هـ5+أأ104ا!ح!ا+ه!لم5+أ،

4!ول44أم4!"5أ9+أاأ04!س!لا+ء+،ه؟5س!لاا،أ75؟ا!اء+!اآ"051!أم4أ515!ءأ(،+هـ4

هآم!+هـاع!4أ1105لأه.ا!م!5+هـأص!مء+أ،س!5ا+أ+ن،ء158م+،4ءهـلملا+أههـ+5هبراأ!!!ا،م5

لأ+لاااأها،2!ا!ا31لأأ+،5أ5هم50أ9هـلا5لا55!اهـلام502ح+ه!ااا!+أأ4،4هـ4ه!لأه42
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لاء050150ء!.5.ول5ط3-"*!ءط5،ح"17،5*ا15،لا"لأط
*"-طه"!لاط.3

ط!أ!"،+لألأ42050+هاأ+هة+هـهأس!+ه4!هـأ+هـ+،ءه+هـ5.5هـ4هـاهـ3اه!+50ا+ء+ه

هـ4هـاهـحأح،53+8!4ا!4+!-ا!لا5+هـ.29مها+هـ+لا85+،51أأ+9أا!حأأ75حهـ5+ههـ،5

01+أحهـمهـ4،+أميك!"!كه.،م

اءهـلا*!آس!،51؟ا!3+كا.حهـ5أ615ل!4+هلأمههلمهـ2400"آ،1+هحهـ7هـ،551!س!أ.+ه

+1405ههـمهـ75س!!.ا+هـ!م5!+اهم50اهـ4ءهـ3!أهـلمأم5ح!هـ+!ا!مهـ4،ا4أ،9هـ5014

4،551ةهاك!هم!م"5.مع؟!+3اهـ!!ولألاك!5141!5+هح+هس!ا4هـ"501ا؟لا5هـما5

هـمهـمه3ء؟+،أ+هـ4.5اهأ!+ه50ءأاهـ044+لاول!هـه!مد!!هـم504،411+هـ،7،05ءلأهـ4

أ+هـا+!ا5552هـ"م!705جا5!4!4اء4+لا04+!+44!م!أم!5لأ5لااالاا،م"أ7،05!+ه.ه!،م

8،أ"+!،هـ04ء5ءح!"!394م!ا"أح+ء5ءمهاول!هـ502+اهآ50اهـ4هـ14،حا!هـ4ءهء3،+،5

لا؟ء94،4هـلا7أهـاهـ435+ه!همهاء4ا!حأ15!أ"!لأ!+ه5+لاهه5لالا50+هـأ+مه50أ،ألأة

3،3هـ!أ5ءا3أ+أ5ءا!!ممأحس!ها،1+!5،4!ماهـ+هـم"4+لا!ا3!50+مهـ"أحلا4،4هـ4

حة4م!هه915هـلااهـلاهـ95لا24هـا+هـ+اهـ5!+هـا+4+هه،ج52،همماس!513لألاءاالام41هـ4

ا!!ا!اح44!ط!4أ!هـلاهم!هم.

3!51،11هـ4!ا،4+!-الا5هـ4هـ54ا!الا9،م+!اهـ9لا!هـ++!س!أ+هـلا1،35225،هـآ5لاا،1

أس!+هـ5ا!ا92!مهـلا9010401هـلا50+م!ء40!هس!مس!س!52+أيم049،+هـاهـ054هـا074مهـ144

ء؟7أاأ2،حأة+3أ5!ه+5-!م!هـه"9لا9ص!445ءأأ!ءول!5ا!اهـ4!م4هـ+9،1هـلاهـ5،3هـأ+ا!

هـول4أ!27!،3!لم4لأ9هـلا+هـأح9ما!مس!0+ه4لا!3!+أ97+نأهم5الا،9اماهـهـ5اهألمالا

ا،74!لا51هـلا"أهـاهـلاء+هـ3اءأ+هـ+ا!ب!+لا4أ5005+ةأحاا!ا؟7ا+هـلاء+هـاهـ!م!هم،5!م،"

ا!ح7+ه+هـ7؟س!أ،.

،،!+،056!م!ه!لأ5لا55!+!م!أههـ+45اا!ءام+أ+ه5س!لاالااا"ملأس!111+هـأ0-كأهـ144

أ+،+لا".4!84لألاح5هـ"!م3"ل!5أ+أ15+س!!3؟4!044!ح5هـلا5اهـلام4102لاهـا.+!مأء5ء7

3107!اهـح!ملا00!34!مأ!ه5ا!4+!-ا!لا295ء4،اح+ه5؟أ+ه؟5"لاا!+هلا!أ071

هـس!ءا++أ3!10ء6+،ثا!مهأهـ+5مء5+ءه514،لأ05!508اهـا،+هـ34ه4+،ا،5أ3حء،(.هول.

لاههـهـا+!52هـاهـه103!أ5،ا5!+هأ+لاهـمهـأء7أ؟أس!أ5451!+هأح؟5!م*هـ5!ا9!لا7!3

50+04!ا04،1+لا+أم!+!اهـس!*هـ455،1اهـ4هـ5،10،8هـ+هأح،+مم،45،ا5+!أء!ألأ!ا

ا!س!07ا90أ44!اه!05،ج5!!+4ا"لا5.!3؟ا5!لاهاهأس!4ءأ70ء95هـلا31هه!مهـا5أ9+أأأ،!4!

هـهـ54هـاهـهم30401أ5أ،ةاص!.0!5+!"أهـ404أ"!ه+!ا+!؟هـما!05"!ا5501،اعيم530!+

هـمهـا7+،هـأ3هـ4،ا08هح!هـ4س!770أ7ء+أح،هـء+هـلا551،م"50ءلااألا.3،م9لا!3+!أهـ4!04

لا5هـ+هـ،1+!/5++5!+!ههـ4!أ!+م+أ!ههـءهـمهـ4.ث!م

!ا-!4+41لا5أهـلا.ح5+0هـ35!هلا40519!+،+أج59؟؟ا55م7?ه5!لاأمه؟42!3،هـ4

ا،"أ051اما،295!ا!ه!،ملأهـ،10705،ااهـهـ8ا+هـلاحهم!50104ءلاه4!لا53،أ+،5!أس!ا

أ+5+5هـة05ح715أ،1ا91هـلا4لا+،لمءأ5أ9ا50!505ء!الا+ه!م+هم!!،5+هامأملأ

هـ7415أأام5+أ9هـلاهـ5آهـه4هـأاهـهـ5هـم55أهم!،41أهـ7لم3إ.4،4أههـ57مأ4!4!3.154!+م

4ء7أ.!944ءس!مس!ء+أ!"5!54هـلأهم1003051(اأس!510هـهلم50أ+أه50أ5!4لاحا1لا5!3"هـ4

510ءلا+ههـم3لأهـ4هـا9+لا.5،.1

"هـلا!+!اهكابمولاهس!+05+400!اهـ5م؟أ5اةأمس!+!هـا+!هـ4أه!م.،لمهـ+!+الا9،مهـ4

5ه+لمأ5+أء!أ5+أهـ195154ح1514+9هـلا،5!ا57س!4،170!5هـ*هـس!"أح5هـ+1.5!س!5+7أ7!+حج4

5!هـهلا+م،5!2ء+اء7أ71مء15أ44.+5-

5ءهـاالاماس!اأ!م5هـ5+هـلا+أم0هـ4ءلااألا5!م2ء7.أا12ء،أ5ء+ه51.4أا+5!4أ15لا49م!

+لاهمأم3040-ثاةأأمس!0+هـ!4ههـ+مأم9هـلا.،92هـلااهـا75!،الاص!ا+5هـمء54لا،5009ا!

هـهم"هـلم05س!؟اءأ+!إح5لااس!مم!5!104ا0ا!4+!5+!ها+هـج5أس!،1،702لأا!مهأكالا"

3أ5هـأمه+5!هأاه!ا5!ؤ!م74س!95!45،51ءاهـ!ء5لاهآم+هـ.15+"هـ4لا5،204هـ4ا50
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3غص!لاح!عولصا3ح3ء3!كاهـاص!اط.كاث!-لأ-81!الماهلها،34ث!ول،ءء،ولولس!4ول43يمءشاولهلأولاع

!99س!أ؟

!لألها+ول838حشأهتاول8لهاولص!ء44،3*س!صأ"ه3!كا*!!84كأوللهاص!"180م84لهاص!س!4

"!،غأهس!ول!،04مأول!اعا!صأ!3"ول!3ءول!س!حءول!"هصأولحس!؟ول*أهص!أولحم!هكهـ48ءول3

5(،أولشأحسأولا!س!لماول9ءول"9380ول!4؟غ،ول4لها،ء!!7كهش!8س!أح!!4*ثاكاثاكهأص!ا!ص!ا

هآول3ولص!8ثاولس!!س!43ا!!91.ه*ول8333!فى3ك!هول9س!ءصأصأس!هس!س!!كهههول"هول3

اعآ!3!س!3وله3"حص!3!!!ح!س!ول؟!كاكلاا8كأس!13!!خ!5ز3س!!ولكاةا5ثا3!.*5لا3ء

+هول!084،ولس!5أ،ول!ثا!!93!!ءول3حيم05ط*؟!!،+!أ!!ا4غ!هكه038ولء4

لأهولكه،س!8،1ذص!حهـغ"فةولءس!4حيأهثاكهكا!س!يم!س!يم04كهكهس!038أث!،لأ553،كهيمس!33!

ش!،!فىهول.

2--و



1800لا84ولس!ص!14،اول4ثاكاه8الأ5ول.5!ءصألأء4عول8غ!3كا!كلاول3غ9ح95!ا،غس!*س!،ول

ء59،!!س!+8ا!!،!5ه!ص!!ول4!15ول9ء.طهـ!كا3!مهـ4،8ولول!!*!3س!4ص!8309لأ)هول

كهحء8لأول84!8ءولاولهول!الأكاهولكه!43ح3ك!غس!94ول83ء4د!ولولغس!كه9اولكاءهثا3كا

س!ه!لأول3ص!ة33!3!!أكاءكاش!ساءاهول8ل!اكاول5!01!4،3ل!"3!!ولء،!أ"38ء،ول!4

ط8يمولالهاهكلا80كايعس!ول4يمعحولءهولش!849لاكاي08ولول3،5حهولولاء3ءاس!11803الأ!لأة5ول

س!354!3ممأ!أ580،،0!ولءس!!آ9!اغ!!33!48ك!ص!4ول3.49310ءول!3أ!ولحش!،3!

ص!ول!أطص!هلأولص!8اث!!اءح4حهولول3ش!حلأ9هول!43هلا"ول3غس!حث!!،ول.ال8!أ!330

ح5!كا4383ولءاس!3!ثاه،83يأخ3ءك!!!!ول5أءك!ش!،!8ءولمس!5!3س!8ءوللأس!43!أ!

!عهطغاص!84،لهاءس!4ولهلأ3ص!3أهاهس!الأ!08،ول4كار4"هلأس!3ولولص!9ع83س!س!4

30"08"هولولهول7أيمءا.

ول3ء،1!ولحهولمهـ!س!38ص!4!3ر!ولحش!،9س!ا4،003ل!"9!ءس!ول،ولهول3

ح3"ش!553!ك!لأح!ولس!5ول9،ح!43ح3ولزش!!ح33ء*!"ولءكا،4لما،ول!ث!!وللا

7ح"كههولس!أط!3ءءكاول!!51طهولء53هولص!!مس!ه9!!ولكاءلأولهحلأوللأ!08ولأ!ص!4ك!!

حمهـ9غكاص!ولحس!!اعول،4ء43!ء33ح!ولثولح33!!!4ول998!ول!93صأهول43ولح

ا،+03!!ولح،4أثا!هلهاحلأ،4طول8،ولءكالا9!3حس!أءأ،4طء38ع!أ4ولس!،1ثاش!،38!!ع

اغثا!غ!حلأكا!اس!53515كهلا!08ول!ول15!4ولء39،3خكاص!،+!كأ!س!هلم!!س!3لها!03ولكاآه!

لأ!3،يم9!!أ3ف!ش!لملم3يم3صاكه*هولولتص!ك!"ول"أكاس!7كهغ9ثا!أ5!ولص!4ولول8لا38غاس!ص!د

يم94ش!33ص!?ول!!ط!5-صول9ولاثح!ولس!،ص!كاتاول!ولأمس!3تاغ9هول53،ولتا!

،أول!!ولولل!هقي.38اس!3ش!3غولس!!ص!لاولكه4ول،!9كهغهسماوللأهاولول4!ول!ا4غأشألا4003

4!الها"ممم!،0891ولهآ3ص!،ح،ص!338!!ءكلاك!ء4عهول8كا4ك!!لها4حلهاص!أ3ك!!3،3

ا،كدول4!15لهاكه8س!كه80م!!38ص!،ول5ول3س!5ول،هولول5ولكهس!4،عولكه!!4لها!1،ل!3!كا!ث!ء

ألها!،4هول،34ولط،48أولح"9803ا!،1أ!8ءس!ولس!94ح8كلاك!08818،!،كاولءلأكهيالهاهلأ!8!،لا

!كاس!كاس!اط!34ء!9ء3ثة!اش!4ص!8كه!08!74حس!هول3،8!ولح!اس!41،!!3"4ول8!

35ءولطغ!ا3ول49380ءول3.س!5س!8ص!33لهاءول4حصألاس!ء4ح83818لأكاكه08ول4!ثا!هولك!

ص!30333،ص!35ول399غس!ا!ولس!!.،س!!3،حس!4ول8ولهثا9!،هولكاكاغ!!4!حكه3س!3ءح

س!ثح3ص!!!كا!ثاه،3حا3!ع!4838،ك!لأولول!!53*85ح9،س!عء3ء3،ول4ولهصول4ح

5؟!3!-لهاصك!!اول+كا.حهصماول8ولولص!93ص!53+!أ7!حس!335804"س!،53كل3زغولس!س!948

ا!س!8لأازا9!08،ول!ول!154ول3س!4لهاءول5ول753!ول9هثا؟ش!18س!4لما3!وللأ4كاياصأ3!

ش!،كهحأح3009*483!هص!!)9،ولس!س!س!3،ول3صأس!ول!!حلأه!83س!كه،وله،ولش!،904!!ثاحولس!ول

55300"8ول4ثا38حكامتاةك!ول3س!"!8؟لأحاص!34!!لأول3)1ولغ38تا!!يم!ول4!15ثاء4

،اه15؟ول"س!4ثا88!آلأهولولولءول3!35ول.3يملأكاهول!كلاول"تء1،4!ولس!اس!ول

كاص!س!خ!!!8!،غث!ولخأكاي4يم،اهول!!!98لأ!08ولص!4!أل!هغآولء+ء3ع13!أص84ءلها،

!ملها+!ط!ه-إكاتالأكال!،8يمتاكهعهأوله9!لأولش!9.3ح،لاولولا48زول8ءلأ!،تا1،9غ409ءول،

كهح؟ثاهلماوللاهول!43غث!س!3!صص!39!ء93ء!؟س!س!كاها4خش!،18س!ول7س!93)1ط8كامء830

ولكا15!4.!كاولأأأكاي!صا3ءصأول!9ءكاس!،798"ص!93س!!!"!ث!ولهلاول!،1ولولص!4ول30

س!ه3!!غ9كاس!8حلأول"85ءولك!اك!8!آءول!،1غ15!حص!1،4ط83لأس!830!ولأ!54ثاص!3لأع

كلاول8،8!دأول!س!5ول،8ولولص!93!املأص!لأ8كلاأ8!يمكامكلاول83كاس!كالاول3!؟حس!،

ول*كهثااص!ول.5ءح8،،8!،303!ص!33!!!4ولءولثاهكالأ!5ول3لها"948غء،4ول8

كا!ولكهـكا!غش!3ولك!8كلا38!،3ء53س!س!ص!ولثاء39،!3كهس!أ4اس!ثا،3غ!لأ!آ!!ول30

هولط*ء3ثا3س!83ولمء،0838ول9،،!هلأول"!!!8!4غولهولكاولعغ9هول43ح،ءسا4ول8ح3تا
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*ء!،وليم9

له!أ!ل!ث!!ع!+أل!ل!!ل!لألأله!أ+ل!عولل!ولسألأطأهل!ل!لأ!ولهصل!
ثمع!5-لأول3كلملا!له!أ؟

اسأل!ل!أثلا031*!ل!3ولهأولل!أ-هـ33(02-9061)90

*5لما!كا35ول5كلغثا709313!!ول30س!313ء30ش!7!كازول،يم!ول!لأ08ول!ولممم3ول3

3ءالهالماغ4كهـبمولك!8+480ول3!فاه3065ء،*س!لأهلأولم!لاخ!ثازاطغ38919كلاشأولاثهح3!وللأ

ص!ول!"كاعول!51ك!ه!!!*ص!ا!!غسأولص!ول!3آك!8!لحول،ص!ءول.ص!لأ!3!!كاص!4اأ!ل!س!ول3

ص!4ص!ءطء3"ص!لماك!!3"!!*؟غأول3صأءأ!أولس!3!أكا!ههولء*ولء4!اولهلأولص!اءأ

!خول!حلأغدما08ولهول3،يمكالاوللأ،8،3!!أ!أ!،3شايمول"35!هول7يم،أ،دأولحلأغخ!5هكلاوليم!ول

04سأولطغولغس!8آس!8حصأ!ل!س!"5غاكالأس!5صأغ!ولول83عثا!ول5ولا!04.طهـ8نمولس!4

س!""3غلأولء3حص!!صماص!لأ3!48لمافىهول3س!س!8ولسأة84.مولس!،ول5ولكا!كلأ5ول3!س!43كا3غ4س!9ول8كا

س!ا9،0*ء84!ثه،7002ثا!03ثح94ول!3،5ه+ولوله،،ء4صأص!4ولثهحش!،ة

صأولأع3ول!يأا5ول!4،1ل!لألها4ح3يلا43830لهاس!3،ولولص!8ول38لأأصأء5ول"هلها!!!،3اشا!8ص!7

ثهول4هممأ!ول32هء*غمماه3!!غ43ثاص!ولهك!ول!لأهول3س!4س!84غ،4!!عهـهول8ءكهع"هول7

حهول!ش!س!53*!لأس!ا4كا!!ول8غء!س!س!ءص!3ص!3،!ولء1،4!*س!اول03،ولمم!34ول38340ولح3

طد،4ول4!هاول3أص!(552-9061)9.

!عهولطولص!+8*ولص!ث!حلهاص!"ص!333هلأولةش!9هول4لها7!آص!!حالأ!ليهمول9!+*لاهول

،اء9!ثهثاول43،3ك!ولص!أ3هولس!0ا4"9!هآهحلأ!483!أس!هول!+ز!53ولس!م!ء4س!ص!،،ح

"!5أطغول!،)4ولءث!83!أ4030ثايمص!ولص!ء53هول3ولهنمآ3!!ثه!ولسأ!أ3!!أهغس!،ك!ثاظ!أ5ول،حه

أ!أولول8يمس!3ص!34ولهكلالهاص!ااس!43قيحهكلاول*س!ص!ح4،3س!7!ولء383!،4عول!ولول3س!3أل!3

س!لها3!هءش!ول،3؟!3!س!3لأ!لا،5!!5ول3؟لهااول3*ص!أ!!خص!صماول!4ول3!أ3هولاس!ص!4

،35ءكلاول3ص!34س!3غول!!ول*س!484!15لها!?سأ4ح9!لأ!س!ول!31!،3حزس!ولسما8!48ولح

ءثلاكاحاص!كط48ش!مآ3ع3،ول"س!حس!3ءطثا3!8ءساول3ولث!15!لها!ولممم.

*هثا3حول9هكلاثاهول43ولص!ء3ولص!3حء38شهء3ولشأء3شأص!ولول33!هخاولءاك!5ولأ!أص!ول

+8عولهول7حأش!4ثا،113ول5ول3*!ول8ص!لم3ناحولمء94لها5283!33،س!هولح!تأ!83ءولحولنا!

ولول!يأول35!لأ!ثاهءه4شاص!ث!شأ3ث!حيم!ول3هشأس!ا4حلأول!*ول4ول8هلأولا!ثهول8ش!زآ!ا

ص!،ولولص!،4ولولس!هول3!كاغ9أء3!اش!أس!!ك!ء3!ولء83034،لهاهل3!هء3!لاولس!اوللأةس!3.

ص!ل9س!ول3ح4ثاص!ل!ص!س!5"!ه!سأعءول،ثلأولحء3،3ول8ءا،كايول93ك!3!ولءحول8اح

3!"ءم3!ول؟كاأحك!صأولء848!8ص!ولحمهـثاحص!؟!،!-5إ

لأ!ول3830ح155س!8!،س!ول!كا!،4لهاص!كه"غس!صأفاكاأش!،ولغحع33هءمأ!ح!ش!!لأز5ولء4

كهـص!ولة!ل!48ص!4لأ!53؟!أ3ء4830ححعس!س!ولص!"س!3ص!ولل!،ص!ول!!93ولء4ك!3!اء4*ول

كهـولش!384لهاح3!ل!!4ول3!اولهول4ح؟!3!ء.*لهاهك!ملأس!الأس!هث!1،3غثحعء!!،4س!ص!ء4

ولهثحطص!3ولمممث!حس!3شأولس!ولك!3ءلأول!لأول)4ص!"5!حس!3ولوله3ع!!لاولا!صأكا4ءول1،1ولء4،

اءل!"!هول،أس!!!ط8كهصأءولءدأ،4!ول،ص!!3"كهـلأ!4ول،حهول*ءولس!ص!ولدأ!

ا،3ولغل!3عء33كايس!ع!ولحول9ء4س!!ث!ل!ححم!س!!ط.*لأهص!3حهش!3!ولكه53"!3ءلأ3ول!!ا

صأغ!!3س!)4ول38340ءول04صأول8!380،1!ول،ولح3لألأثا!!43س!ثا!احلأ!لأ38حالأ
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س!ول!ثلأكااح"كهـ!حءول!11ا!*83!حش!!مول!،ء؟!ث!"أ!س!ط!3ء!8ءيلاكاس!أا!كاول

ول33!3ح!ول،لاول،حس!لماكط4ولس!ا70كه،4ولولحأكلأكه8!لاكا!هه،!ولس!5،8نوءأ،غس!كلأثاه83!3

يماءالها9!3!ول4كااطمأ!53ص!553ص!184،صأغلها،!3ء3نها!+8*!41304لأ!ش!"3!!أ

!7هس!آ33ءمهـلهالأولس!ءلأ95ص!2!!اكاملا،!!33ز5ولوليميم9!3ححلألأس!ا8لأ!أغ3!لمالأ3ء!صأ

ول84"ولط15!4نه،9ولولء83ول!تا!هولس!041لهاكلا!!!ء049؟وليما4س!3وله!،*!ثا3أثاس!لأ

س!4!اغ"سأزاثا؟كايص!3ء3س!!صأش!43عكهول78340حول9حول.9002كهثاه*4ع35ول3

كا!03أول!!+لأ3)لا!لماحءا3!أ!7،!4ولس!،15ول!4س!ح3هول73!!س!كا.311+

ش!!!س!اولص!لأول22ثاه24س!طحلأس!س!ءطثا33ك!9غس!113!4س!سا3ص!4!أ18ص!لأسألمامأ!7ص!7

31340*ءول4ثا8!،غزأ؟ولس!لأولثاكاس!؟هح!ولص!4حط3ء30س!!أاك!لأ!كلااكاكا53كهـع8هأز15

ول4الأعثلاثع!اه!أ؟!هول!4ولولس!!أول5ثا3ا!صأ!3!ش!4ءه+3804كه4ثاح،ولور31!

ء!37**ل!4عثا،1ول8عكا338غلأس!534!لأ5حاول5س!،ع...

3!!!اهص!اول!3.ء34ول!ولولك!شا!!أهكه!53ز43ولص!03ولصأ،غ؟4غسأ5ول7ء8مأ!*لها

ا؟أ؟هث!سأهفي4ءول،وللي4ءول5،!،1ولأول7يم3كهلأزيمء4!س!353ءشاول،!4ولخ!ا

لأاإطا5،ولش!4لهاءول)غ!ولس!3س!ول3!!ولحء.

!لهاه3!لأول،3ءكا!حلأهصاول!اءح)303حهكادول!33"ول!ح33*ثاص!اكاالهاءلأ3ح3عسأ،ول

،3ء3!8!ول7!ا!ثحغص!ا0653ول،غ9!44!وللهاهول3هكلا!ك!ولطلها،ص!ش!318س!عحا3

ول8118س!4،33!وللأ3ء3خ،ثا4ص!3كلول؟18خ!3ءثه3أص!3ص5حلأكهـةح155!لها!!لأحلأ!كاس!!3اس!

!5ولء4.،ل!!!س!اءإثاءولولثاهص!3اءاهآ99983!ولك!يم3ولهلأس!393ن!هس!لا4ثا

س!حلاول3ع،4ثالأغس!34ص!لالأ3ء4لهالأس!ههول3ولك!4380!لها3.لأحصهولص!34!؟ث!ء3309غ!4

4!33!،،!ء-ح8حأكاءول7!!ول4ول5؟!7!،11!8ول7س!3ل!زس!0334ول،ول!3

ص!س!أ!35010كه!4كاول!أس!3لأكاقههول4عس!س!!لاث!ح3س!وللما+935عسأ!8م!ولولس!س!3ء4

لهاول38ءكلاكا8سأش!3ول3كلءول!!!ل!ه،ثا!4ول9ءا5!ولص!4.يلا83!ص!ح!هولص!4!8!!طص!

ولح3س!39غكلثاس!حهء،3!ء034ولط83لاس!7903513ءعس!صأ،3ء،س!س!ا؟ول

3ءءاط!صأ،ءملأ!.

)طهـ،!أثاه9،!اءس!81مم!ء!"430ح3ص!ص!أ!،ولص!ول43حص!ث!صأء3كهولول3388ءلأ83ءممأحكاءول

"3ء!!ول،51ءول!30،3!؟ولس!لأءول!كاا!ول390ول3ءاكهول53هكه4ثا!كه4ثا8ءولكطه!أول

!"كهص!شاولء53ول5،طول18غص!5ول8!3!أ4لهاء،ا3ص!،!لهاك!كه4،8لما!ص!37كه*ثا!لأ!مهـلأص!4

!علأ!ول43شأيمول3شأولس!ول33!3!ك!!لمصأكا!أولهولء4.،5ص!3يأولءولغ!!ل!لأص!448"ول

يم3!،383كاطلهاه،أ18صاء4س!ول!ول8!كاكه3!833م3!"ص!ولء53حك!ءا4زلأول!ص!!3،38كا!أ

،ولهس!أا!صالأولص!ا3ءلأا!3هشأ8غءلأح8لأ8اكاس!لأكايء!ثلألها3ولاول!ولء،هول9الهاصأ1،5أأكا

حولس!"8035ولءكا3كا!!س!ولءس!53س!ا5مولهآ،3!4،س!!ا53"حش!لأص!4ص!ح04ك!ذس!38

س!3ول3ا؟هحءلأس!ص!814،ثاس!ممأكاء4س!الها83073ء4،4س!لاول3"يمص!3ولس!5.43حس!8ح،ك!ثاث!

ص!!ء33!ثر4ثاص!ولهول3ءلماهلاولول3س!4كاعلألأك!3ثحلاصأيمس!93هلأول3!ء4ول8كا04ولول5.
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ول.+.:-ل!ءعلا!8ءولتس!؟ول"ء33ول3أ!ط!كهء4ءأ!ول9535ح155!ةص!.لأ!

!لا9380ح155!!8ص!5،ولول04!ء8ولءء34ءس!ط!ء3طءكه"ش!3ء95ء3ء043ول!كاأطس!

وله!3!!!كهل!،1.يمولولل!)لاص!"ءأس!حولولء"ص!93!"4وللها،ولأولههـ8!أ

753حوره515ء8!4ع7ص!هولوليم!ايم!كهوليم!،4ولءولشهه؟!ث!هههصأكا!وللماه،4ولول

.ص!ول!15!فةءلأء،!9973*ول3حس!،ح،3غط،31ا!!!سأطكهـص!4اص!4!كا!"ءول)3ءأ

يم4910334ع9+ءه!م9،س!لاس!ءأ!س!5ول3صاألاولص!أ،ء03ص!س!صأ"30ألأ8آ3ول3حص!"دلأطايمء4

س!3غء13!كا!كهء،4ولوليمح5ولحلأكاألاز5ول04ول،طص!!ولح5ول!4ح3!!ء9ءول

ل!3!كا!ولس!03ول،س!5ول3حهص!ولصاك!.

لأولكار!3ح3!"،صأءأص!ولءيم!كوولك!كا!4وليم!أيفىس!3830ء8!803515صألماص!ول

فةكه"أحء+418"غش!7حءش!ه"3ءءاكهل!"كه!!ولأهكا.ل!،أز!3لأص!4ول3،5ع3،07!44ح

11ثاناغ4س!أ3س!لأص!4ه!صأول3يم!،وله،!أءحولء!هولص!4لأ!3!-5ول!3ول!!اثايمولس!اكه

عاءولء3،ولءولء34!!4ص!ثالأول!،34حك!ولطهـ،15!4ول5)س!هءاء،،كاح!ولء4ولمأ،كها9ص!ول

"ء3ولوليم،ول"*9ءهول3س!س!8ءس!ولء4ءح4ول8ء33!ا!!ولمممولهع430لماءكاحهول!154ول3.

ءلأ9ل!"كه!!ول130غس!317أ3يم"ول؟ص!!ولص!ه،ول3لها3أيمكهيلا53أ49ءولكو،ص!،3ءاول33

س!غ3ممأه9ءه"ثحس!؟53لاولس!4كه!!9ءس!"كه3"فيكهء413ءلاولطعا09ءل03ثاط!لأهح4ولحءأكا

ح8كاس!ول،كهيمك!5ءط!3!ء3ع15ص!!ول،ول!4ولكهث!،أ30لاس!43،5يمحص!،!أحغ!!4،3ص!اس!،!أ

لأة3ولكه!ءحلا،؟ول!ول*هولص!4!احول"وليمءا9اص!؟هول3!ولء809/أوللأش!83ء3ءول

،هيم،ولغ،،87؟س!ءل؟ه.ل!ولمهـءك!8،!دأولهول3وليم35!3ول3ه!ك!ءع!ول4كاه"حص!س!4

س!ص!لألأس!يغ!!3ص!فة30!53"س!!4ء،ولولكا!53"ء3ط،ول-أ!!ولول.48لأ!أ!،لص!83

ا،لأ،ءص!ولأمهولولغ!80*ولول99ول3ءا!ش!هص!ص!ء4ط،غلا!ء3غس!ح،5!،7!ءأكااولكا!أول

ل!أ-5"يمهكل!"!ا-"!كه8!ز9هول9اص!335،ص!،!لأء!ول9يم،س!،4ولة!غء"4حهككافيس!

ول33ء94حث!!اوليمكه،قيقيا!91غح09

11يم،13*س!س!4لا3في3ولط!5*لهاص!043كا،ولء!ولحولكه3!أش!!!3"4ص!ه9ء4

ول38340ولس!3ولهولص!ءولهص!!"غول4غه،9اءاكاول4ءول!4كه3ع83!ياء3كاء33ءد؟ولء4كه

لأع8طولول!ول*،4،ول4ول55،83"!!ول3رولء،ص!4!س!حم!03ولولح3شأهولسأع!8ول،يم9!حا

"9!ا؟غح!ص!ص!اول!ءزك!4ول!3صاولء،ص!،53!5كاةول9س!4ا؟338ء،يم3حهول0848!أول3.

يملأه!ولء4طء3!يم!ولءولس!4ء؟مس!ك!+يم33حص!3ء"033ولءولكا.أاءول3ولبملم،"9!

صاء34يم3ءأ!ء4ا!83ءلأ08"!95ول!!عط5-!ول3!أول!وليمعوليدولاكاة5ولكههس!!4ول9

3!عقي"8هء4أ!380،ءكهولعاز،3ءس!4ء3؟هول!لهأهكأء44يمء!س!"ول3ءث!35ول7

ء3ثاه؟30"اص!34ص!94ءظول9،ول!4س!4*ثاعح4ول8هلأول،1!آس!صالامخهشأفلأ!88،!9وله!

ل.3.:هـثاه3ظة!!ولهلأ-ح!9"،ط،ثا!س!أ8حةهـناول994ه!هولهـس!ول"-كلاس!

!ءهـ9!"ثلاهـ!لهلاعايا،!!3فة99نا9اكلا!هـول!ئا؟

.ول+.:-ء8!ولءء،ولول4ول.،ل8!!ولأطش!98ول3ءحكهلوليم،:1،!ز35!أ!ولقيء4*ول

س!04ولءص3؟ولء394ء4اولج93ول380كا4ولس!كه!،!4صأ+ء3813588.14قي4س!!ز!اس!لأول

اكا953س!اول93غس!3ألا9يمول81،3!حكاا،ولا!لم!73!حس!ص!94ء3،،ءاكه!3!.5ءطأكهأ3

"ممرء3!أ8!يم،ولص!أول3!ء3ثةحء،ءس!4،ولأ391؟ول8كاكاحهص!ا!،ء4!أ5!3،ص!54

لأ3لأدولول!ولممر)4أول4ول08،890ول.!س!يمملأءسأغ،"فاثالأ!3ء43،ولكهازهولولكهه،ولول!ءأ،غ

ولهول3فة3"5!5+9!4"!كا!80ول9ء0034!!ولولكهح3زلأ49قي3،!ولغ093لها3اس!

ولهث!ء4قي،،15،لما،ء3!43!،!كازاء،،ه-،9ء،حص!304-!لمايمولأص!!وللأ!3،صا؟أغس!3يم؟هءول
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4ء!اول!س!83818كا!08،ول!صأ3!!س!33)1ط83لأ!80س!.لس!،ول8!لماولا؟!8303ء4

3!إء!"!ح!4!ثا!أءولول8!كه!3س!ولعهحح!84ص!ا!،ول!"ولش!83!4ول9عاكهك!هولءس!33

سا!8س!اا!س!لأثاص!اأح!كاول4!15ثاكهس!3!سا!كا!يم33أس!3!8اها!!3ء0434س!ول!عوللما3حلأ

كام!ولولكهح3كهلأه4!*لأ9"ةول4ح!؟!3!،31ح93كا!ا!أ9ءلما!ولس!هس!ص!3،84ءاكاهـأول!أء

ص!ص!ا!!4ول59،ثا3ءاكه04!!ولةص!كه4ول5هك!!كلأ،ءصاس!ءكههصأولحأ3ل!ول355ءغول3

لهاء*-!غ!ص!43ول8يمأ4ز3ءولم.لمهـ3ء533يم3ول،س!4،3لهااثاولص!*س!*13ء"!3!ز،!ول،

لأول!41ص!33!4كاولص!ك!فة80493!ص3ءول:!اث!"ه!هلم!"9،س!8كاس!اص!زس!ك!حص!ول)3

8!!،أ*طلأ84"ش!ثاس!،كاا84!15لهاص!)س!أ33!م09+،ثاه!ا!س!ش!لاولءث!!80ء4

غ"،ا38ح!!لأولثاولصهح!صاولص!3ص!اكهس!4*ول!ص!س!ا"ول.3س!8!ولءءلأولول4،لهاحا3

ل!!!،3ولاهكهه،ولش!؟53!،!س!اول3!89حهص!مه9"?ث!م!ش!8ص!!!لأ!ولأكاة5ول،833!ص

ح،غ!،اصا،4ط!ه!4ثاول"ش!!ألا!!س!3!لأ!ص!.ص!ولولص!38س!!!كاكه3،س!+صاكاولص!3ش!،31!لأاس!

لأ3!!غ4ءه!5ول3حا03خس!ء40،ول!ثا*!ول"!ول،4ثايمشا!أاص!4لما3ءلما،43ء

كه،ص!*حولكهحمهـ!ص!4ك!!،ول،1طةك!صأ535ء4ولكه53،كهولط5،!3!أ49،3073ولس!ك!

كاول15!4ول3.!هول3ءول04ول3ءول4،لهالهاولء*ءأ"!ص!س!4!ا!3وللهاحولص!4ولص!

س!ح3صأ8ءول4،3ءلاولعس!!ولممر"53لاس!لاولءولس!5ء3!زثا5لا4،3ث!ول8.لأس!3ه؟س!هطس!17513

لالها!ألهاء8!ا8!لأ!طاص!أص!ا!ك!!ولس!4"غلأءصأول!9"ص!لاول3عس!ا93ء،،5+أ!18غح3ء4

ا،ل!كاثه!!!ول،!أ9،وللهاط114ولس!ء4ء3كازولعيأص!!أ!"!!،لأول،4ولولص!!7!لااس!صا!ا

ءصالاه+س!3!!ه،!اهء4.س!ع"ول!،1ص!حلأولآ!أ8!ء79في3يمزه،س!هكاس!3ءاكاثا!ول4ع

ا،هءحس!84،ولس!هلأول!3اس!3ه!أصأه!ولولكه4ول8ه!3فةص!3لأول!أ30033،-4ول!33!ماس!4

ا!ول33ول!،35ء3.ل!ولل!كه"ء!ولء811كه!!34ولءول،ءولحه!ء،1!3ولك!8!33!35ص!ص!4

ص!3،ءحطص!ال!!؟!ءولكا!ز9!!أول3هول3ءولس!أ3اس!ءث!س!35!4كه!ا!هكهص!3"هول3

شألأغأغ3!3!ا8!ه،شاء3تشأهولء33ء!ك!ثات33+!!ألها.!اءس!9لهاه73هول043ولم!ءول

ولولح84ءغثا،4!ولشاص!كا!83يمولء*،18!لأولغ4ثا8س!3ء،99!ش!كاس!؟ولح.حهولولص!،ا!

4ألأولول"هش!ء3ط!7!س!ول!س!ص!8ول:ءا3!3ولس!س!لها493حثحس!ول!3لأولك!8كايءس!9ث!!4كا

اكهـحص!حول3،كطص!*غ!"!ك!غع4علهاس!اك!حث!3حلأ33ء"هآهلاولهس!ول!3،!س!ا9

،هصءط*لها!ء4كاط5!!!09

حءكه"ءلولكاط!ءكه!33ء3ك!ءال!ول!كا!كه،951ص!حص!ص!833،7!!81كاي4ح5

ل!!!!5أهولكاهشأولشاكهء8*لماص!أحول4ول5ء3!!3ولمص!حك!30!عحهـثالأكا4كالاول4أ؟يمول

ش!!ثهص!911يمول59"ول5!9ول5؟!!!كلا.

ل..+:3ث!!فح!9!!!هـ،951!!ه!ل!04ولثا!!-ما!فطاأ51!!"!س!

ة!ئاه53ناهـ!ئأ403فط9!!ث!ة!!!4!ه!40"!ص!!!-ولهول!3س!3تهدأ!فط"أ

4!ل!،اص!!!!،49!ثائأ-س!لا!ح38ثلا!،!نافهول!ء9،س!3ثز!لمف!الا!*8!ه

99"!!!5س!أ!0س!4!9!9ح5هـ!سألاهول!9،3!!!ح99ولهأ!!!-،+0ء4!3ط!5-

.س!!ء!للا!ول!311ء8!،لا!!!!ا!ا4!+!ط!83لا!!!058هـ3ثنة4ول،8لها!

ط،4ماول4ول9!ءكللا8!ءاحةا!أ!،،!لأه"ا9"ه"ثلاول!*ولة!ض!،"ا!3تمأ!فط

"ثة!ءطلا!88!أءول"ف.ء*5ء!!!ء-3هول!9،5عه،!3!!س!3لحلا+!ف!أ!4ول9!ا

ول9380سا5ها!!!لا،ات!فا!تس!!!لم!ة5ول!9،هنلا!س!!ياه3*!ح!ول!

س!4!5!نه!محأول3ح5!!ول!3!3!ثا!ء3غئا5!حفلأ8،ز5!س!!نا3!"اس!!5زر"3لهه!لأس!

!ا9ء،1،زر،كه51!!،9!لاس!ا9صاولطش!4،4!ول9!!لا!ثا!س!لأوله!يمناولس!3س!ط،3ث!9

لاس!+ه!!!!اه؟
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ا*لآءفةولحح،4ولءولس!4!*ول!44ولولهول4يم!5؟كاي-هولول3!!اثاول.ل!يم04هكهص!483

لها!4331ثاس!!يصاءأص!083ولكا!ص!س!يفى.يلالأ!870ولهكهصأه!لأ،س!!ا!0340لها!4؟غ،صأول

8!ولكا9!ا3ثا8س!لأس!4،أس!ول803ص!4!ول3!4اولغس!3لالاحاء3!ولول.1080،!ص!ك!ول!53

لماول!ءاء3،،اولس!هك!ث!ص!ول؟!اس!!،48كهس!هوللا!830!4ول8س!5!ول53صأ!لأزص!4ك!!!ح!ءأهك!

!!ولكأ!!،ولص!43لما!ك!،ح"4ول8ش!،ء3-ك!5ول3"5لها!"!3ءا3!8ول83!ثا+808؟".ءل

ا؟ول"كهـا!اس!عصأدأس!عأصأل!ء83!ول403ولص!ا!حس!أس!ل!ول!؟ه!ش!لها!ول80!.

!لأحش!4350ءثاحولس!ء4هصألأولس!!اص!ص!،43!ولحأيحهولء4?؟!ح!!4!ص!9ول

س!ولول3809لما08ولل!س!!"هح8ءكاءم!!،!سماس!س!.لأول!ول!ولش!!غ!أل!7!ا!*غءا

يأ!"80!38ءول8ع!ولولء45!،ثا!غأولغءاولهولء؟ء3?1،94ل!!!!3،ءول

ولهلأ!صولءول3أص!،!م35!0س!30!س!3ط8!أحح،ول3!41ول8!أ8؟أ!!801ء43ول

هممألما!كهة?هولكاحه.103!!،1ل!"3!!س!ولس!ول"ء3ء،9!ك!لألأ!ص!ول08!ول!!أثاه؟!أءس!،لاء

ث!3"30ة!أأ5ولس!8،3أولول3،ز8ع!؟أ!ص!،أول"ول*!"ولس!،9*5هول43غ،3ص!،ولا"اول3

ولاول.1،3،140س!ممرس!39ك!كا08ول،4لهاول3*98ءثيحس!ط!ول7زء،3)ول.

ل..+:أ،ص!9يازرغلا!س!44!ثاء3،5!ء!!حغ!حيا!!"4!ءط!!ث!،ول"9ء4ع!!

ء"3رزهلأكاهلها!ولطه3لحنهس!شا9!ثاشا*!ح9ء4ءأ+!هس!4س!ول!!،!ل!"أ.ز!ول9!ا

شاكه!هشاس!8س!شأوليم!أهت!!959!وله!9*ول،4س!9!يحءه!6!"لحطحاثا!لا!لول!ء4

س!س!"صاس!"!!ح59ط!!3!4"أفط!،هممأحس!يا4ول98س!!!س!ممغه9ولس!4!!!ش!"!،!

ش!!نة9!لاولس!3:هـتكاهمص!شاهـءءلاكا!لاولالهاظءه،4!س!ياس!صألاس!ءس!!!،ثاهس!4!ا

ول!ك!اهس!3!ا*83!آ."4!ولهـ!،ياول!مص!لاولس!4لا35ول!3!4ثاس!أ4ول!9

ولأ9ئأكالاك!!08؟!9!شأثا84،!س!سأ!!كاس!99،هول،4س!!3غ4ءكأثا!أ5ش!ملاهـه!هول

س!ولس!53عهـ!!"ثا!)4هـء!!هم89!لأغ،4!همكة94س!!هـ!هس!!،8!!!هس!ء!س!5

كا!هـ9!،ح"ء3،1س!س!5+*!995!!حس!!!لهلا،8ياس!84س!5ول!ء4ثاس!!س!ء!ولش!!م!سكا!

"هول3!احم!غه!هه!ا!يأثاء1،4ل!،!!!س!لاءس!!،!8،ا4،ولس!لاس!كاياثا!04مهع3س!4

9هولف!أءكأهساكه.11!،!محا4ثاءثاهمما3حءا!!!،!ول؟ح!ح!ط،ا!!ه!8لهلاهـلا!كا!83

ول4ما!ع!!اف!!؟!!فععأكدا!زوهول49لها!99يا!4س!أ،ول.!08!للا!ءء5لاث!!ا

"3ءف5939،قي3!لاهه!4يم!!صالا35،!س!!لا!ف4ثا!4،!9ا،فط8ماكأيم

!40!*!س!!

.ول+.:-حس!4وليم35لها5صا!4س!3!3دأا!3!ا!ادهـ9س!لاولس!!ولص!3يأ4لهاص!ايم3

ل!ك!اهول!!"3س!!س!8!ولصأول!أول!34ح3ح!ثاحا3ول،غ3!3804*كا4س!ول3؟س!

ول!ا!54لها.3ء1133س!غ3زء8!3مولس!س!8134)ثا7س!ة!اولاه،لأول3ءأطدكاس!؟!3!؟غ،ول

ص!لي"34ءثالأهصأءا!ءوللأولكاط!س!3،ول.هولشأثهس!،"ا"ثا3ص!0254صأ3ءولشأوللهاحك!3

ول!!93ء،130ا!كل!ول!،آ3،س!خ*!8!س!78ول3صأ3كايثه!"8لاول3ول3كاس!الهالأخ3ء4

ول35اك!4لهاس!3،س!5وللا3س!ولولع38ول"!!أولحكهـ،4!؟!س!كا3س!ثاءا*!!أول.حءلالأص!

!3؟ولس!ولص!ص!4ث!،أ8لاكاهح!هص!ص!3صأص!هثح9اغلاص!ثحص!صماول04ول8ولغس!!3!ءا3ل!!3!!ول130.

ح!ك!لمهـ!الأ8303اس!*9غ!!ولهس!43س!ولولهول3هك!!كاولول!!!ه8ءكاولس!8391ص!ول

ش!339ح+س!س!،4لهاول!**!ول4ول5!طص!43ح"كهـغس!فا!58لاح5،ولهثا3ك!!هول3!904لأغ

ولول!ولهك!ولءاحاكل!!3هح!ط،!لا*غ،ط01040س!4!.5*ثا3،ول!!5ولكهحمهـص!8ولس!5!أول!س!

أ،ل!3"!!3ء،طء8!كاولس!3،ولكامص!83،ولهول3*س!95س!س!،هول3)1ل!!3كا!ولس!،س!7!ولهثاك!

3!9!صأ30ء!ك!!ا!ص!س!س!أاع،1ولغ38!صأ!س!،4ولولس!س!اك!هك!18صأ!08ولس!هولولولءول.ءلأ3

ول؟!3ح3صأءأحك!ل!03!!ولأهك!03صأولولول83!،!4ع3غه3؟ولهلأثاط08ولكا*ولولسأاءءا3
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!ئأ8!صأولولص!ء4ءولشأملأس!ولشاكهليولء95،ولءغول3.لح!أكاول5!لهاول9"!س!اك!،أص!43*33ع

ول4،8034ل!-3!!ص!ول:لماه*3كلا!5ول3"!3فى03.3،!3"أ!ع9ل!!،4ءلها75لها3

ءاءا2هآ!3ولءأ3ص!4كه!لاءس!ول3يم3!لهاه1،3"*يمولأك!08ول394ن!ول9مه،4+،كه!!ولص!.

5،س!3سأولولح3،ش!3؟5ولولس!ص!ط30ء.ول!أكه!3ص!ل!9ا!ح!غول830ص!531صما!ء

ولأ!ص!كاقي،،4ولءأس!كا!3لأ!5-ثحولك!اولول!ول3!لها33ز03ولصأ!ول8043صأ،4ءلألأءولص!43

ص!4س!!ايملا9يم!رحلها3ء13

*هولكهولص!35اول5ول3ولا3غس!هس!9*ولك!س!كهولأس!5ولهع3+!15،ول33013!(ء*ءول

ء،ول4ولل!"كه!!ص!ولهول!ا؟*ص!33!3ما3ء044ول3!ثاه!حهص9س!ول7ء33ءألولا3آ

ك!"غكاع!ص!34ح8*أش!كاس!وللما+3ول"8)ح.5*لما3س!4!ولول04ول33ا"ولءأءول3،ص!34

شا!لا!ولكاص!83مآهحاء8ص!ا3سأح،س!ص!3لأثالألأكاه!ول8لهالأء4ص!3!5يمصأحس!الأ+.ص!3ثحأثاح،ول

كا!810:!4ول33هول483ثاهشا،33س!اول80،ا!4ع3ص!كاثاكا*س!ك!مممول!لهاز3،8مس!اول3

!حح!340!ا18!،408،!ولغ!أ،ءاهول!!"ك!يمأ!!ا!!أ3لأص!ثا!ه!!ول!أ!"ز!أس!كلا!أ

،!!،1ءا83!صحولسأفةس!38ولس!54ولول!!أولكهول3ثاز34!،ولأولهولولث!،4!.فىولكاا

ول83ءمء4،!أعحلأ!93ءكلةكا!ص!ولثا!!سألأص!أول!ول80ص!أح*س!3س!3!8لأول!4!ك!

!30لأهههول9ءا8!ول!4وله!اط3كهكاص!،أش!34!!ء34ن!ثا38لم3091الما08ول4أثالا!43،اول

!،ا3ع38لاص!4،أل!93ول!!عهولاص!كلاولس!أ،ص!لأ)ولاهآكل!أول!أولولس!ا3هولطلا"!!83034

ولولءءسأاحا"00،380ول!،1،!كا!44ثا!هولء4!3!ط5-*لها3لهاأول!ث!41س!3

س!ممرس!ول3ءكهأءهحا"هص!ا3!هول3س!!كهول38340ءثاكه!ولحكه!كهكهكهـ،4ول15!4ول3ص!أءكلا!س!

وليمولصأممريم3غيم!3"أ!لأول8قيصأءصالأ!س!835قيلأ.

5!ن!لهاه-7أ،!8!لا،لا3"غص!3"ولول.!ولطهـص!اولهلأ!حمهـهول،30-*س!ص8ول83لأ!43ح3

!8!ممكهـص!3ل!!33!ولغس!3كطاء83،4للا!؟س!4ثا4"قيص!33!حص،ول4لهاولهولص!4؟!3!كاس!ول

ول8ول83لأغء43كاحس!83!+طد9!3،غ!ولش!3ح81109،صكلاول8لأ!يأء،!زهآول!*43ولحاع

هولة4غ33ثأ!!أهلهـ5!!ول30س!3لهاولس!3يمولشا5وللأ3ء!ي"!فةول!!أل!ا-ل!!ولل!!!

ح0340يمولثا!ثاهس!3كاء44!اا!ثاص!ا51؟8!،حآثاولهل!483.ك!!ولثاه*ك!هز،غول3

ول4لأ!!ص!3س!ولاس!ثلأعصأول4ول*5ول4ح!3!طح:اص!!!.ول!ث!ولهول4لم!8ولص!كل!أكلا

4،ل!ك!!9لاص!،ءأ59غلا!ول!طثح5ثا4!!3كلاس!8"4ح!!س!اك!لا8ءول،اس!!03

وله!!ول!*4طهول5ولش!38!آ4لماول35!ح"س!80!ص!4ثا+ولء)98.أأكلأ8!كلا!،صأه3!

ح5ولء3،،"!9ص80ولك!4،ولولحح!وللا!8ولس!،4ل!كا5!!ول310ك!5ش!س!8!از3صأءكه

ح!70هك!شا515!ولء3مع4ول!هولء34!ط!ع.لأس!ول480هول+!03ول4ئأكهةهول،8كه4"ول

ص!صزعكل!،4ء!!صأول!3!344!ه!81،ولكا!+ثل!م!4س!ول!اءس!:"،8!،ش!!ا

ء7كط9هولط!8183غلا4ولس!!ءولحهـحلأثاه!،،4ص!ول!!41099ح40"غ،1س!ول."اأص!ول

كااثا*!لأهم!س!ولثاشاولولح*س!ص!3أص!س!ول4لأهء38ول3ثا3س!أ4*ءعحكاء4ولص!لها"3.80+83

ص!،؟ء35قيولول08ول،ول8!!أغسأ4،ثالها?ولس!لأثاه3ثاتا!3!غتا!8448لمأح،3!!اءثا.3س!لأ

4003ولءآغلأة!4صأص!كلماه!ول!3ء!أمممء،ش!39ء4"!ا803!3!لأولغمءوللا!!ا

أ!30*1504ولس!4)أل!!أ!ل!"!ص!س!...

،لص!3كا"!53ولءولهولء"ءكاولس!3،صاءأ!ول803فاهن!389*ء،"كاحول!4شاغص!9لما،300

احه!ولض!4لأكاي!-5ولول3!!اولول!!أغلأزحول8047صأحيألا!،4ول43يمهولولء،1حشاول

41حمممس!ول9ء3س!8!آهاء8ءاكه.ل!ول!صأولم4وليمس!طس!س!3ءولول3حهول3ح!8،ولء4!ح

!!!ا8!!ههث!ع،!ك!!لأول،3ءكلأ!81غأك!لها3س!ء!أ،ح!،3ة40!!،!5ولولء30ك!!ولميما3

غص!7!*ص!ول،3،ول83!لأ،،أ!ولكلاص!3004ص!4ص!أولول!لأهلم3حولثاأ!،ءاول!*ص!4ص!4حول
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ول3ل!3سأغول،!4كاتاولء3ك!س!5كههناولم!ش!8!ولأقيكهءول+ولول13س!أ4"لهايمول!شهحولص!ا،111

4000.001ول8ء3"ء3،3لأ+س!اول93!حك!أ،8ش!لأ3ء؟حهوللأاولولغ3يم،ول9!!3ايم3ءاول3

!ا!ولولح..00025،ك!اا!لأكاولفياس!3،ولءولقي!ل!،3يم،يم.00005!ء!ول"3غكاحهول

3!يلاحه.ح!!5يمس!اه!ء3،ولس!س!3كاء3"،"س!،ثاس!ولأ!!ش!صأةح!هه"س!ة3اصأ!ا

ول+ولء898أ!3!"عا9ك!3!"4ولث!!ءول،؟ء833!!!ول331لأ087ول3ص!ول!ول،يمفاءلأأ

13اولطولكاما،يميم!غ!،يمفاهلا!ولكهـ،ا،س!ثايما3لاس!ح!53يملأءم!35ص!ك!لماص!!هءولعوليم

ولأ!4،!*ه+طههسأشاولولنايم!4ول3!اول89يمول33يمالألأكاءول3ء،ءهولس!ولك!.د!ول8!م،دأ

ا!3"غ9يمولص!س!4يمكهيلا338340ءولصاولآولولء،ح!آول5393!8ءلالأول،4ول3!طول08،!83ول

س!لأأز3!كا3ألاس!"8ش!ء3،ولثا!4ك!غأص!!95ص!ثحس!،ولء4!أالأ!اء3صا!08ول"3!

،30"!،ا4يمص!اول3ش!"ح!ء،31ز،?لاس!!أولولأص!،ء83،3!!ول،ا!5،ول،4ولصهزكاث!ولول

ول!ث!!ص!3؟)!لا"35ولص!شاهول4،33لهاولء*0س!4كاولأ!أخ!ول5يمول5ولهلأءا4ولصأص!3*يم.

ل!ول،ءح!*03لماحا3ا+ولءولحولعكاماغ8نا359همولنا?4*أول08!أص!ا9ه،ولكهحا5

ولك!أيم!ول*.

له.+.:!أ!ولهه!8ثا4!!9!لملا8،8ءلاف!!!لا-لمأ9فاول!ك!!ط!!؟*لا

-؟8!لأ،لأ"8!،8!،98كلا!!4د!"9518!8!ههأ+!كاه!هـ8"ا!ءا؟ل!داهـ8أمحا

قي"88،ا9ح88"ح819!!3هلهاكة!"8-له،!9ء3لحغة4،ثالمأ!له!3يم"!!ح3!8يعا9!!

ف!593ولء4أ9*ولس!ه!ص!!ء93ياس!ه!ولء4س!أ،ول،ه!!!محاث!ءس!ه8!ما8س!أء!ه،،ء

91نةآ،"ول،لمأ!!هء!لا،لمحاء!"،!هت81!،،ءول!ح!!!!،؟

.يهـ.+:كهـءءلا،ءس!40"غ،عول51س!،9س!س!8!لاعول4ءولءا،3!ءولأ"4يمص!ح3

يلا43380ولس!كهش!لأء8ءولصأ،4مهـهز!8ولءكاه!!ث!3غط8ولص!!؟كايص!س!،؟ص!!؟ش!3حايم"ءلها*

*+،أيمح،*ثهـأيم9أ?يمأ0،3ول،35لأول!4!ول3أس!ول33!!030ول43ص!كه

4هحلهاصص!لأول9ءول!اولثا!يم!3!ءط)"ءلي!ولس!ك!ءول"اغ!ص!ول!لأة3يم4)ول8اكه،ص!8!لأوللأ

30،4ا!اوليم53*ز49ءول.أولكهـثاه،4!ث!ول،5لأس!3أ*يمميمولل!!كهءول!كاولولهحول"ول!3

كاحناأ5ول!41ولاك!س!ك!*ول،س!4غ!،ء4)30ز!،ءول*هح!430وليم!ول4!15ول3س!ء،4ول8

هس!ع،"صء4كهولعكوك!!93!ولص!94ل!ء3!!ول130هص!ولز!أم!ء97!1،،3!اص4ولز

ش!4ءآول4حول!أأص!ول3"قي3!مأه!ح"3830!ولس!ص!،أء!9طص!3كاهـأث!ءأول3!ولغاولس!3!أ

شا"ولءصما4حك!ء3ول!ء4ح"!4وليم15!3لأاص!503فا05ول،!لولهول،34"ولأس!اكا!كايطص!9

لأس!صك!ول!!اولكهولس!4يمح9ش!3!هس!س!08،!!ول!ول،س!ص!4أس!لأكاءأش!أش!س!ط08،!3ول3؟أ،لأ

ول!ول4ز+غث!8430!ه!أيمول9ثاه!أ9ك!ص!أول)مم!ول!س!!78ءه7غ9ولهولولس!1317!،338،ك!يم

ول!ولول!ص!!48ع!ا3حهغلاش!8ك!هء8ص!ايم!س!ا!!ش!.،ولح)5لاكه!أحس!حأش!4اول4ك!يم

ك!هل!ش!8قيصأ33!؟!س!كه،يمث!ول9أولكاهس!ول3!

3حك!3!اولهعص!4!،أغولولس!1991،ولول830!!لأ!سأول!أهولاص!ك!وليما!ولفيوليم

2991،ول5لما9!75ول359!!ولةكاقي،!،1هحح!كهأ5ول4ولء8ول4-ص!ص!وللأداصء

ول!اول33ء7ا!س!3س!4ءأ"حءلاولس!4ك!ء3س!4!ول(2941-1)299،ولولس!ه993!ول

!أولأحلأكا!083ا!ولثا!5!ء!لأولفاهص!34أهآول08!أ!!3ولكهولهولك!ء37!يم8!وليم،ولء4

هلأس!لأول9!كاكا"3"3!كاا"ول،4ولولفة3سأهول433ءثايمأ803كامالول!س!ها!3!51!لا

35"ولهولحص!3ءا9313!!2991،"3!4ءاءولا11هآ!83ء3ءأوللا4يم9*يمحولء33

يم"ص!هشاكا!ه3مممول!كاثهأهولل،1!سأشأهاكه5ول4يمح"ح!ولول87يمكاحاع83يم4ول348!تس!ول

ا،ء5*أول038ولء94لول9أ8ء4مد،1ولكاةا5ولكاءا.،لأ!؟!!3كه!ء4ولعء!9كا!ول51ءول

اولول+9س!ز،ا!،غ3"قي"ول!95ولص!3،5ث!ولهشأ9كاحهولول+98ولأ!438ول،ولص!ول
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يا؟38ولول!ول*،4،ول4لها8كا0838ول!يااص!3!لأثا0!4ش!آ0009كهـ3،ك!!س!3ك!ءص!3غلأولء4كه،

ولهول!كا75ولكا4قيحهك!ولس!،!أ!!ةءاء94ءآ!!ول3!هح!483ول!3ص!ول،!ول،4ولح

9لمءطس!،!ول!،ك!!3184!س!عولص!أ7ص!اة!ولس!3أ8!88!مصأكا!!9غ،ا4لأ!س!ول08ول5ء4

س!ولكا!9؟ولس!لا!،1حلاول3حءأمولء4أص!ح!ولدصاولش!،حهـثا!9838!ثحءلماح33حث!س!3!ء!!ا!لأول

لهاءك!كا8س!4ءلاول387!اس!!لاكل!5كه،ء،4ولس!33!ول!8ص!ول8،!*فيس!43يمطلاغص!8!515،

8!!ص!صأول!ول،ولص!4!ا53!ءلاص!84،1لاولغ،48حص!ح!،3حول*!5اغ،ثا!ول!3!لها!ول!ا

لاص!!كههلم05كاء"ل!!ه!"غ"ول3ول5،3لأولس!394غص!لأول!331339ءولط!75لهايم3ح5

س!8!؟غ؟ولحص!"ص!كه4ول8ء9كهه؟ولحه،ولءغ3كاا!أ!ولولص!،هول3ءول35!سأ!833"

ولءا3+8!،3؟ول!لمولس!اولكا،8ع!!8كهلهاهولءا33ص!طس!35"09!+س!س!9"!8،1هص!س!!!،!ء4

تاس!ا93أولص!شا3،أس!كه8س!اولس!س!4ول!هولكاس!4؟كاي5-!ول9ثا!ا!ول!9،،4كهأه!،ول41ول"

ءولحهول،0!ول4يم،1ولول15!4كاوليمة4ولص!!أس!ولز9اءول،يم!أك!ز،39ول09ل!3لس!

عح!!صألأس!حم!!حس!ءلأ،لأه،صأ!ول4حغولةصاكا!س!37ءولز4ش!"هس!3ء،ولول"ة)ول"!ا!ص!ا"3!!

ا!ء3س!5ولول!هك!3ءولس!ص!س!،!*ثاحمممس!ولكهيم3س!8كاهزس!اايم3*فيولص!!،،4ك!هص!3س!4كه

غ3غولء*ءلأول48،3ء*سأ!84ءثا3؟ول،هصاولشا5ولولول9ءأ38303!لا4ول!3.

ل.+.:سحأ!هولس9!ثا4!حهلا!3هأ!ن!!ول؟5ء!نا!ءهآ!م!!!،!ممعأ؟ه!،!

9!أه!ول!!!ولءا3ةه983ت!ا84س!ولشمحا*،3أس!ش!ثاحأصا!هشأ!3،ول9،سا!!حلها"38

أ!ول3شأولا!تاس!!9س!ح!3،أهـثه4ول!حح4ول"للأ!ث!!3"!!4ح5لأولثح99"ح!،ولا9غ9

،!،أ!!ول8ول.98!!05!،دا!ة9سأ!-هـلأ؟

.ول.+:-وللأث!98ساس!380!ء3كلول!!،951!ولث!أ!!!ص!س!كأ!!3!ث!!،ح

!،!ء47كه3!ثاولس!ش!تاول!4غشأ؟!ص!918"ء33"ناس!4"اولكه8حلها0433.شأول*حصأول3،*ح

4ول!!حيأول!44ح!اأولاصأ4!37ث!ولح33ء!طهـ.!لأكام!!)1كاث!!أول،ح،س!3اأص!ولثاآ3

ش!حم!،3يملهاص.هولك!لأز!4يمولس!اكايلا380كط4ولس!ك!ولآ3لأث!حطس!ش!99!3ءول،9016ول95!

ا"ولكهحهول3كه،4ص!*لما?3،ول،4وليمولظ!،هولثاه،4ول!ول!ء3؟ولشأه8"ولولولش!س!علأول9

ك!ك!8ص!3ءولولكد15!4ثاك!!8.!س!3س!ط8ء!م043ح+ولصأولثاولول08118ول،4س!"ممراول3غ9،

4لاثاكار،3ء7!ا80!لاش!هس!4ءص!ط*هول!س!هول!ش!ص!*000.003"س!75هس!ولول.3

،سأول538"3هس!ول!!؟ول!8كه،+ءول38لأء!ءس!4،33ول8!غس!383ك!ول13!ك!ش!5،ء!ءفط

س!4ل!،اح!!"!،ءول"9+هتص!س!ول!ك!!!اث!س!8!كلمء000.2754ألها"*ص!كاش!كا04لأول

ا!!"ولأ"لأكلكهيمكه،30*غه!ولآغ9ول!كايلا،س!35يمولش!!لم!ء38،حكهولسماثاهشا+8س!ول

ول+ول30)ح،ثاوليم!ول"3!،!3فأاس!319م!وللأول1،!!38لهاول!-!8،3ص!س!3؟

ص!4!*ولش!3ص!ءولل!"3!!ولع"هول3!4كه!030!ول9!مول4اكاأأص!ك!5لها

"35س!أ3كاههولءولأءا5.3ءولمم!-س!38ءس!5ول7ء3لاء83،ولءولص!ث!*ةكهز؟!ول38!?ول

!ء3!!هس!ول،حا!!3لأ!7.لها"8ص!م!غصأوللها!أ3س!اولس!صاءولس!9س!،،ص!3،ص!س!ا03!

ول"!ث!!!ا!!لأع3!3!!س!8!!4غس!5ثاك!ء!،4ولءس!8ول4"3ش!"3ءكه4!ح3!ول!4ء،

!ء؟3!!ه!ولمول!ص!كه3ا!ثاكهء؟53ء*ه3ءمولزا!غء3كه،دلأ!453!ولعه،ولك!8،1!!ا

ص!3ح3سأغيموليم،،ول،س!ش!!لأ؟هحول131.7281ولمء3لأولس!هول!4!ولش!3لا!*طانغ3كاآأ7!

غمولا،اس!38!ولس!4لها!ا3ا!ش!8.س!كهل!ول!183ء3ياولس!م،ءحوللماش!،س!4)ص!3ءح!ءكهك!ول

،هلولهول93!أ*ص!3لها!43حشأناصأعحتا،!!3ء48ول!ول8!ولص!.3!ول3هالأول8ح43لهاس!

33401ولص!س!ص!3809"فىكط4س!ول3لهاأس!3لأولممرء9اول3غ3س!4،ال!!ول!!99ءول319016ءا

ولول!!،9513هح8!ولكه4س!!غثالاول،ثاص!اكهطء8كهولأص!ءأول3س!!كاماه،ش!ط،ص!ص!أ3

ءط!ول04ولولغ3يملأول4!ول49يم3!لل!ك!!ص!كه4خ3ح33كه،كاا9أ!ثا!،!،ول!9!3

-02-



قي،أ!3،!3!!فى،ول!33ول،ا!اش!؟3ء؟أء4ولحس!،1"هول3س!أ3"ءهلأءاول08ول3

ولث3!صاولس!ول،3ءاس!3"3ناسايمء4يماول3!اول!ولس!ء4ص!أول3أء153!اول؟يم4يميمأول33

أ؟يمول3.!ء*ولهول35،زك!!ول3وليموللمء3،ول"!3غشههأولقيك!4ءثاحيم،كايغلأه،ول،

ممأ!3اطلأء113غ!أ*ءس!3صاولء4فىول338340ءول3ه"ه!أهس!ولص!337هةولهآ3غحس!،"03

،اأز*ص!.!لأ9ا!أول08!أ!وللاء84!أول"أولكه!43!40،كا!ول153كه4،ولهولأس!لهام!3488ء!أول!أ

ص!34!"س!أ3)ءطء3!،1ء4ءكهء3ولكاس!43ممرولولهكه4ثاغع.43عء3973،لاء4"،1طة،8

!ا؟ولح4ولس!كلاولص!كلة48حلأ،4!صأول3ح9كه!ا3ءول4ول8ءأ3س!14سأول8ا!اعع،ث!ء(ول!أ،ثاه

"أول4،3ولءولأساول4كاما!،ولزولس!س!4ك!!ز)5ءول.+هول5أحول33؟ءاك!ول9ء033ولول!اكا

ول،!لأيمصأول9!83،ك!ةاول431ول!ءا3أطس!ول3"ء؟هول43ثاة03ول،كاحولثا5ص!ول3شأةث!ز3اس!ك!

أكا!33ع3ء4)1ل!3!عءول!؟ص!ول،ء!،ثاهولا"ص!زكهول835!اا3ءاكهء3!!أس!ءط،4خء4

3ء33ء!أسأوله،!أغ401ول84غ.5ولص!يلا383،3ول!34ولءأ3أولصأيم!ول!أتاءكاةثمولولءأ3

ول"ول!ولاقي!أ،ص!ا9يلاها!ه34ولء33يم،هول3ولش!ء7ول3لأء3!لأ1!35،3ا!أحلأ5ول،ةول15ول!

ول4+س!3زغس!ءا04صأولكاا!اثاك!!3!!7س!كه،ءا3كلاقيس!،51ء34ءاطهـكاذول3كايك!

)1568(هنكهاه35لمأ!س!39"ولصاولحغ!3!،أءءاهول!!!ك!4ول!اول!3!للاولث!083*لهاء4

ول!ول،3ءقي1ثا49،لما!شاح4ولص!،اولول3ء434+!3!"!ح9ءولا!ممأه"3ء!!ول130)!هول

كالالولولطهـ،4،س!38طء،ءا4ح!،-93آء3ء4ث!!!818"ص!11،غهلماولس!لمأا!،3كلا5أءصأ!!أ

كاس!أاكلهول34ص!لما3ولآء3!أول4زك!ش!75ء"3ممأس!ك!!ث!ح3غ3!4ث!ء3.ء4!ول5حهولولول!ء7

!ثةثكاءنمولأ!أ"!حلأ3ولزول3ءصأ5ولس!صأ5أص!كا"!3لأ8ح!اول3أغلأ3شأولا!أولس!3ءلا5ءصأة،،ء3

فة"كه!ء3ا3!أع،هولء،!ألأحكلا،ةغء34يلاك!4380ولس!3أص!صأ43ول!اس!3ولغمءة33ء4

س!31!!،اولأوليأ،?3س!34!،1ألأ!5.،!ول!أول3ص!0024أكلااكاحاصأءص!!!7811كه

53*ك!ا94ءولكهس!39"303"وللمء3لأول4صأغ3!!أزولمول!،حء"كا،ثء7!3!مولء،!

لما34ءاط!ءولول3)1غس!5وله*ء8ء1،4ل!!ك!كا!ول!"كاش!33ءاول7ء5*أولك!08ول،كهص!ا5ول

اع4833ع4،3ولول؟3ء"ممميم!ك!ء!!ول51س!ولغس!ههولصءه.

ولل!،!أص!!ص!س!ا3073كهأ4كوص!ول،ولءهة،غغع9ول3غ9ث!!34ءالأأ!7!3أ

30،4خ،7ء33أح،4!ول13)!3،ز3!ول!!أ،1،!!83حولا!أول3س!ء!أأءكا!أ!حث!ول40ولس!3

15،!!0133،4،ول!4ول3س!أس!!5ءس!3ءول!ول55.ةيلا83!ء3!ح،1!،!ولمممء330،14ء4

قي!ول314كاس!ول3"ءكاغ!اهشأول4ص!لأءول4ولول!ص!لأثاهوله!ول4،يمءاح3ء!!5عح

ول53أ43ولح"غ38ح18!لأ.لأحس!أ8!!!ماقيكاهـأ،8س!4ءكلاث!ول431غاغفى!أء3"هول3ءأكه

يلاكه،453ولص!49)ولولولأممأ3ءولمأ!7)!3!9صأ!3ط0383ولش!9س!3لاص!4ءثاك!ء4

ء3؟*ءولك!،4ولس!ول!!،اهص!أء3ش!4ولهكافأولس!ةصأول3ءاولول3ءأكاصأول!ء3كه!ول*

3!ألأأثاول!ولممم،14ول4ولهكاأ"ه5ول،ص!،5!أولءصأ9ص!033ولءول4ول3008!سأ8لأ4يمكهك!ة!ولص!5

3ء؟!3!،1!لأغأولطهـ.ءش!!ول.3531ص!أولءول3طلها3أء،3ص!4غط،381ء!ء!أ-5؟!!!

ول*3*ولاولول،ص!4يم3ولأها3ءةكا4ح!ولولول3شانا،33ول،ص!3ناولط3كاقياقا3ول3يمأ5

"!اشاء3"ولطأا4ولص!3،صأء3!،8ول3يلا43030ولء93!3لأ8ول!3ولسأه؟ول"حهلم913عول

4أ33اكلس!أول43ولايم4ولص!-3ولول3س!س!7!أول3ءأ!ول433يمءأول33ك!ا!ولهول43أوليمول

ولآ3ص!ول!أ4خح5ول3ء3!أ43ثا،!ا!"آول4ول*أ*ء3هغس!أ!.

*هول5هكلا!ول3403؟!غلماه!أ93ءس!3ك!لأءأثا33301ء44صأ!ول55ص!ليس!ه3ء3!ول

!53!ول13قي43ءيمول30ءأ3!ولولقيص!833،اآ!ولص!4ثاءأ!*شههولولصأه!س!3،،أء!أول4لماص!

4ءحصأ!47.ءص"ح!ول،15هولول753!ول3هش!18؟ول3كاولا"ء0654ولصأقي3ء4

لثا!هول"،34ول38ول3أث!،31م513حلأص!كاااخ!ا!أهص!!لهايأ!533!زك!4ولس!،ك!3ثا53ءا
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كلا8كاع،38ص!أ8،743!ولح3كهلأص!ص!أ3كاه*4ش!ولص!3...!الها"ص!3!اس!لأءلهاول!4!ح

حه3!ولغك!يمول8391،*هولهش!لأولس!3!أء،3،9!س!ح3لها"هول3ث!اا83صأ553يمس!34

!لاه"!كه4ولء5!ول4ا!5ولكهس!،ولهول!شأهول!أأولولهول5!53!!ول،كهس!3ش!3ثا!ا8غس!3ولءول3

4حك!س!ه3!ولغ3ء4!ولس!ولص!4*ولول!3.!لأسا!ثا"53ل!*ش!8ص!،4س!لأول3ح*لماح!غسأغ

س!5ولكاحهس!7،*ول04!ه!+4كاولول57س!كهـ7ء83!ء1،4ء9!رولأ038ول!34ول380كط4ولص!3ء4

س!اثا3صاص!ء33!ول4ا!5ول3س!(9061-!كا028)90.ءكأ51غكلح!لها3!18حلها9أ!زآول

ول4ول830ء04!!.1102

لاء5زغ،ول3لأغ،كهلاك!ع4!3!أثا8صأ!!كللهايمول!ا،أ5كه!3?اطاهءاء،حص!044ولءغولكا

48كاس!33ح43ول8ولهول3!س!هول4ول8لأ9شأهولكهلماثال!8ح3ثا!ول413شأ08اأولعولهولك!س!أ1ح

،ول4هول!99!ص!اغفي!هلاهءكة4!ء!لا.اءءأس!هكلأولء3اح0213!ولولغس!3س!4

،ا"مموحاول038ول،ص!!ص!ا"غ3!44038زثاه،ول3ول8كلا8ءكلأ!س!!ا3"غص!3ءحول-5؟33!

8ولثا3ولا!ثحص!ولءولول!4أهولص!58.

ل..+:ه3هـولهلأ-2ء3س!!ثا?ولء،،ثغةءذ؟!يم!ءألاهحقي،9109!كا!9ءس!4

ا،"95يأ35ثلأس!0!4903ولس!س!،أ!9،صالهادس!9ش!3ح8صا!،ولهيا،!هس!!نأس!ءلها*س!94

هـعط!3!يأس!4يم9ثا!9ول!!اول9؟لا+شاء!!5صاول!يمصاهلأ!!أش!!يل!35-لها9س!أصا!800

س!4س!ثالأس!4س!ح9فم!ء94!9؟

ول.+.:-ل!ء4ولفى!،!ك!!ول43301313ولس!5!ولص!3كهء4ول5!دأولءء3118،،س!ء3!ا

ءثا1،4ولول3ء4ول!80لأوليمول3يمولس!وليم"س!333لأءول8لأكه53ءزكهولع!93،3،ول!

83نمم!ولغ!4كهـول8303س!،ول3عكلالأول08ول4ولص!كهـ!ا83!ء3لأ3ء7!4كا؟اح!لأول!ول!رول

134،4زول38صأههوللأحسأثا!ليس!كا53!ء!3لأ3س!ول83!أكاثهس!8لاول9!ع!!،ولولء!44ءلهااصأ3

ول53أ34لهاحك!لهاآص!3!اول3"ش!افا3،783،!8"!ول!ءكلاكاماولس!ححصأ+88لهاسماس!8144،ثاكه

"ول،ص!3وللأل!ولغ3ع!أص!ول3ول،5!؟3،أقا9))،15ء3كا4لمايماص!3!04ولثحءول،3،!أ3

سأش!ولهز!ول!ء!كهص!،5؟ولص!م3ءأ3!،س!ولكلأء3،س!هول87ح*ء،ول4ول،113ثاآ3س!ولسأط3تااغكا

كلا38م!،حص!،كهءولولاكلا038ول384!أس!!خول،حولول!صول4س!ولاكاأل!3!9!8،4غ،8

!3!!+لأول.،ل!س!5لماولول3أولصأحعس!5ول38حاط!!أس!هكاولس!س!هس!ولس!س!ء3ث!!!ص!أه!!ا

*كهـعثا3!4ول43!حلأء4س!3ول5حلأ438ثاح13ولول!س!4كا9اول!3!!ول4ء3لأح!!!غ48ص!3

4ءولط،1!تغلأهولءأ!!غ*لها!!43حثم43ح،1ط8?!أهصاكههح،ول83!53ءولح

ول!؟هء*وللاولاءس!ثا40ول"س!!ول!أ"ءا!8،3ولس!8ول.!هول،،ثلأ!،!س!عء"ءلهاءا

!3!؟5-!ول3ثا!!!ول!،كه!ح01083كه!،15ولاغألأ!ا8كا4ولكايصأول9اول3ء4لماط8لم

كا!اشاش!هك!3حلأثا!أ،9ول8ول9س!اول؟8ش!3ز4ولص!،ه،ول34!حلأولش!ص!4ءاول!س!3"*!8لأولس!

كاح9ء!ولءاه،1وللأك!8س!830ء1،4ل!93!!ولس!،ص!4كههولث!ش!!!،38حاثاس!صأول3أحس!صأ

ء3!ول8تاحلهالأس!3ا!9ع53صاش!ء*هولءأ!448ولا!،3ياهزولهلما733شأ!كلااحح،س!هز،ولولولح

4،لأ!!أ!3ت8053*افا5ول3ص!4صأ5ول383ء!ما5حط!4ولس!!ولءولح.يلا30!ءا!،ول!زم3!ح

لأح،1هغأهصأول!3ءحولهلأولص883!ول9س!ص!!أقيث!3يم!!،ةس!أولولياأء3لأء،1ل!"3!!!ول

3،؟!8يح!8صأ4!ول3ثاولس!!سماول180حهكا!ء3!س!صماءس!83ص!لأص!آ3ولخص!،كاا!حول!3ول!8صما!

!آص!304،53!3!،8ح!ص!لأ5وللاءس!4لما8،ولغل!!أصأ9!كهس!!لأول1840ولس!.

ف!،زكاول!أ!آأ!ا!ول3صس!!!،ول!ز،ولولحول*هحثحولقي،ول!ول!رلها!ح!آح،تاس!3

ولاولء8!أءأ5؟ءاص!4!ولا!3غ83!ء4ح!ء3ولء4!،طولول؟طدا!4!اط،لا!ل!8ء

!ثاه3!صأمأولولغ!هس!8غ،حه!ء!،04،4!؟!،1ولء4!اكلا8احا!ول*ل!!كا!!ول150،ولول
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ص!ء"ء3طس!ول393ء!؟ح3ءصا3!!!ص!"38كهول3أحكا!س!3ث!ءك!ا9لا؟ه5!!ءولك!"هول3كلأ

!ءولس!3!ص!9ء3ء"ح3ء"س!3043ءأ!53"ح5حم!ول)اط8ء553"كهص!4!أمد،أغ،ء38ء4!أ

ول+ول8كه?انا!اسأ؟3ءا.لا،ل3؟هلأول8!،84!"53!صا"ول049خء*ول!أولك!،407ول!؟ول

يما3أولصاءس!94ول53هكه4ولص!د401،9"قيوليمهيأم!5+!يم،!!*،5+ص!لاولولءولأس!س!3"،

ص!43!33ءقي3!9*ا08،كااول،5"ولص!4حء4!ولص!3ول!9ولول!،31أه!!أوليما

يلا!!ولهث!4ولء،،يم)4!وللاس!عكهءلأولك!هغء3ء3!ا!3ولط!15حس!،53!!لما!5!يمء4

علأولس!98لأح9!امح!ءوله،!س!3ءطءولأء4ولغ،98ءفة3301!3س!!غء"ول4ع!ا

+!!ولس!ع.ل!8383!كاثه3كاص!972،ز53"!ا،1كاهـاءحول4يمحص!043حولء!،3،ول!ول،3ه،ول

ول4س!ص!4كا!أ975ول!ولولص!!38ء4ة"53"9ءاول3كاةك!ولءس!ص!ءولولكاحه-3أ9اء830330"،1

4ح3يلا53أ3ءول"9ص!3كاطاءكالأ*يماحلما7)كهعكلص!،ول9ولعص!94كههول33ءحص!"3!!يماهول3،

3!!830ءأكا4هءلها*ص!ولناكهص!394"؟أولول!ول*1،4ول4ول98لاه55ول4ولة

ولهلها3313يم"كاثا؟ولولس!ولث!ءاوليمكهءول3لأه!ءول3!ول*يم38340وليم3!ول!154ول9ة4يم

ء!قي!4ص!ول9ءح30"عهلأوليمة3كا!ء8!*3،ولثاه،49ءولءشهاول"34ةصناهكالا9

،اقيح3أوللاء3س!4س!لاصايمح8"لاكه،س!830عحكوه،ول!أ3+04!فيول33ء44هس!ولءث!3،ول

ه"،ه!!ولك!س!كاهـاكايطء3.كهـ"!3الأ3ء4أ9،أءول،!ص!،،ا!!58اح+8س!!ح،ول!س!ء3

ولس!04ءصكالأوللاءلء،ول"13!18؟ول4أس!ول94ءولوللاغء4ك!.3!!حأ!ممه4ولك!!ث!!ع،4

ول!!غ*ء!5صيموللأ،ولول!3!ول4شأث!ء3شأ!حول3ول8كه،هعيماول،لأ5ول31

5!43!111!س!،"ول؟51*8،كه!"ث!غ9ء04س!صا35!؟-3ول13)ث!،كهصا3،5ءء34يلا3830"لهاس!3)

3ءغح95س!!غولل!كهول3،أ!،ءهءلاول!س!ولم"84!قيأه?ول!لاولص!ول49380!ولكهح،

ش!3"85،يمكاولص!ولمدولاء54ول،3س!.ص!ل!،!ح"!س!033!كهء4اةء3!أطلأ39ح،،س!رء،ول

ولآ893آه،!53!4ء4ءولأيم4شهفي0!440يم!ألا4!3ولص!483ول!!!اول95!33ءلأ

ءكا!3!،الأحس!4!أ18؟ول"ح03

،ل!33401!ولأيمفة3شاولكاأ!73يمحولهلأز9،حء"8!4!!ل!11،ولأولهلمء*!4،ولولول

3"حولص!38س!ه3!ولغ43ا!ك!حصاكهحح"أول33ول83"،1سأكهص!830ء4كهيلا38340ءولكه

ول!ا!54ول3!،1ولول3!87كه،،5ص!4هول!صأولأ!.3!هأ4،وله81ش!8!،صأص!!ولطء3ا

،ولءول!ولهح!3كه!ا+8مس!4س!ش!ولول!،8191،1ءس!4"ثاا!صأغصأولءك!55ءولول

ولهص!ك!ول!غ!أول"!ولولغش!7ءولء!،ول53!!0،4كاهأولس!ع.،ل!اكاك!3لأ"!ة!ححه3!ولغ3

حك!!س!4ولء41ولع9!وللأص!33حث!ع3حولءول3ك!ء!!طءكا،ا!"ولا9!"3ص!34

9،ولكا!أس!ه،3!ه!ز!،،صا!س!اهول!!ء9كا،ءغ*!3ولأ!س!ه.3ا!ولك!4ولس!لاص!ءوللأوللم

"!9!كا9ول!938ء153ك!ء4س!?5ول!عفي3ص!ولس!!لاولول!4!،عأ3!ول!لأأ3ءكهء،أس!كا

ل!!83ث!،504لأ53أس!ول3هس!س!ص!84!،ولمم!ول04لاولس!أ9"!ه!3ءث!ح39!"هحولم4صأغس!3

"اول9ولول!ولحقيس!3.س!عشأ8!،!8ولشأه"ش!9كااولظس!3ثاءول8ول،38لا!08ول9?9

"حص!س!3ث!س!ول93ءلاث!98لا53س!هول9"كهس!89!18كهء،كه4ع،1!"8303،يم38340!ءول9ك!ص!3ثأول

يمول+ولول91!ا!ولل!ك!،4!8،3!شأ08يم3!ولس!4يم!فيا*ولهس!كاغ!!ولكهول3ءأكاول،غ3ء4

ص53اكه4ولءك!.

ل!ول)؟ء"ءيمشأهشأش!7!ول9لأول3ء"ولولءولول+ول،س!838لا!9كه4أولس!!لهثىه،أحك!9ءح!

"35"!حأ!ولولس!لأا9لولص!،ع؟ء9!3ع!،،8لأ9حس!3"حيم3"ححولع3،س!!ه!أولولش!ول9

!غغول!س!ا!!س!صاول!4ك!ولأس!ول3كهولول83يمك!83غنا،9س!اولكه!ا؟أط"غ"،15ولك!يميممعأول9!

صا+ءس!3ء4،3س!3!ءك!زطك!يم!9!كايماهول3.،4?كالاقيولس!!صا+ه؟حع!أء4حهول849غص!3!

اء3"!8،3شأاولغ"38!3ص!4شألاص!ص!"9!شهيمقي!ءهاهاألا4ولس!3!!ط5-*ول3ول*ا!يمول،س!4

فى-7-



ش!عه؟كااش!ح+!ء)1ول8ولء8كلاهلأكهث!ول!!،5183أض!!ول!!ول!35ءأهس!3!ك!*8مص!

طثاه18ءغ!4ول39هوللماهح!!73:وله*س!لا!3!ولنأ،4هـعيم"تفا!8+"4هيلا4!زر)!لما

32ه"،كام!!ث!5كالاول4،0002ولص!!8ول44حك!!!!ول4ك!،!3لأ393ء4ث!ءعولء4ح،

51!؟!ول،*د!!ش!3!كه?ول?لأوللا!أثا!!3قيس!8كطش!!!!كاماول*8خ9113!ول0،3لاول

ش!،تاشاه!!4+غول9ول!لهآط"س!،م!يمكاثاهث!3لأكه49301،ثاهول4،!لماهشأغمه134،،ول

،ولش!"!هس!صأولث!س!،7صأء8ول43ول،!ول!ء"ء!3س!3عصأح4لما،813س!5ولا،ولكالاء8ولسأ!

84،!3"ول!!ص!أول3هأ8!ول3ول!تأولص!!ول!كهس!.يأء3

!لأيم!!-53!أ34ءولس!3مح30كا84غ3!خ!*ولهس!س!ث!لهاص!!ء"84!أ!*!43س!ول

،1!خس!حولأعاث!ول!!8ءول4!ول13،طاكالأ5،س!!!3ء؟!س!صأ*5ول4ءأكاأ.ولول9ءول!أح

كاكاح!3حطغ"3!كااهآح!ع9!أس!،!+338لها43!ااءلماحأ81كا،1!87"ء4ول83طول،8

38فيحأص!،ك!4،حول83!،1ول17!29(4يم،أ)!!8!ص!ولصاءزكاول4،ثاس!ول،9016؟ءثا"8ثاآ3

53وللا3!هولم،9حهـثاهس!ء4ول8يم33س!9لأ!مه،4ءكه!س!5ول!ح3م!ثز!لهاولح!ول،3يم

08!18ء!،ولحس!4،ول،4"8!3*ثايم،8!لأغس!هلأولء83!7!،1!س!س!340!ش!39!س!،،ولس!كهـءأ

4ءولممم3003س!!3ول1840ولص!9ص!لأ؟طدثا؟طد4!"!ول،غ!8!4ءك!!يمول!4يم،!ول

س!اول!4كاه8ولس!34!شأء"لها".له!ولص!"!لها!كاشأول،ولولءول"*يمس!!0893ولحه!ول!،ولص!9

ء،،5!?40ءول،ثاهول3"هك!ولهولكا304يم4ولء،811*ءهآ3ءيم4،وله!أول9لأثا8أس!كا

ول49380ولص!!كاول4أ!5ول9ء4!!!كا3لاء54!لأوله83!قي3ع9!!!وله!ا913ح،لهاخمهـس!ح

س!هول384،غش!س!ع!!5ص!اس!3"،س!8!ولح"،لأه!!ص!ث!،ءول84ءولكاةول1،9ط83083،ح

!40!!ولص!!ول39كاهلاح!5شاس!4ولحشهس!ول*3ولكاعء3ول3!1،غ400ولس!

س!5ولصأء5!35!83!،ول5،!!!علاولحء4ولز3س!ء!33?ول!!اص!كالأ8ولح
ألها!5ثا4،3طثاأ0

!!ول9س!لأحس!لا!!صأ!ء8.ولأح!3يمآه93ص!لهاكللأولأأ!4ا!81+س!،8!8*هآول،!4س!ول3

صأ!ف!"شا!!حثا7ص!4!ا!كا!هس!ة!ع!4!ك!9ءممكآهء!لاهـىمروهـلر!9+في4عكه4كك!ن!

لم!ولةول!يكل!هكمؤلافجمةكلارللا7ولهول9ولء3!،ء44ءلهاص!ول!!!كهل!"اول!!ا

ص!ه33ههءول4ولم!80كا!ال!كاهـ315ك!،!9!ش!ك!ص!لاولغء4كهمم!س!لهاص!ص!9كاس!8!آه8حع"كاثهولممم

ثاله!؟ه"5ثا3س!ء4ثاا0311،ول3ولط8!4ا!،!؟3!94!ثالا380لاغ3ءكا،!!ول5اص!3!ول

ا!ء34!كاهول4يم!أشأ"ول،س!س!4ث!3حول!س!4،!43301ول،ءء"!ص!لهاآ!ص!،هأول5لها3ك!

،4عولس!53ءم4حلهاكاص!!!صه!ولص!4!3!ط-5!!اثا!ثا!ول"!ولهءح4،وله،ولكاطول8

س!ا3يم38340ءثاك!،ص!4س!3س!ول!4د،ولء4ص!س!!ح!أ!54لما99!ول49ول.38ح15ول

طهـصقي38س!5ل!!35،9،!3!ول4ث!83لا780ص!ولس!!3!!ول51.،1ط038؟،8ء

حه8!53"*ء،ولءولس!4ل!،!ص!ول!كا!833!!ولء،ولثا،س!ك!4غ335ءإول4ح!ا!!ول8غ3ع

ثا"!ولثاهك!س!هولول!98!5ول3.

ل..+لمهـ:ول194،!ء!5!ش!ياحز،ا3ساة4ول!!!س!5353،ول8!8!س!+ولهع93!أ

ءول84+هول!لمأ-صا-!حغح!ء!!5؟!3!كأة!اء3؟ة!9،-!!44ول!!08"هـ9

هـ!"ثة!ش!9!!،9سالم!،!!قي*ه4*هثا:

.ول+.:-ل!ول3مهـقي،5قي،تهولأ،ولح!غغلم!ه!ولث!،1ص!3،0،30تأ+هكه4ولحص!3!هص!مماول

!"ولا43يم4ول!3!لأولص!!ول.499!15وليمأء!83!811!3!د*لها!3ث!حول!8س!49لها

18!!ط!طكه!!طول3ث!ك!هكه8ولس!3ثمأس!983س!4!أش!ع!ءس!ولء4849عهحص!كهول981

"ول؟ول!،3،س!،8طهـ.6691كلش!،أ40،ءثا30!لأغ،أ!)80!س!كه8!!!"كطءاصء53كا،ء8

فى-6-
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لأل!!ول.ث!!ولس!لظثمأسأ+ولأول،ول!أ.)+ل!+7ل!ثم!ث!+ل!مأل(.)+

ل!ئاول3ول+ئأول+ولأل!لحأل!ولد!ميع!-لل!-،لأ،ولول0102

ش!3!س!الهالأ!!:

ل.+:،ص!5!ولم3ألأحعث!كلأ!عح8"،1كا53،اص!وللهامزول38ح،ولءأ03!طولص!4لا181!

،زولأح!ص!+أص!ء!!3ص!احوللها8*لأءصأكاس!!!"4عسأهولس!3ط8س!553،كاح3هاص!ص!4ح،ول

لماثح3)ولكاحالها،1اول3لأ!830س!434ح333ءهولءلا3!ثحء4ولول،1ثاها!344حهول!أ

"!!ح4ح،1ط83س!حلأزهيمص!34ولهم!كاه4ولك!3.3ول8ءلالأول!أ4غهنموللأه08ول4يملأ"لأغ

57+8!عوللحأ!!4كاول!ا"م!!*ةخ!ص!خ08!48ول!1،4ل!ولك!ححء!415ءا!11،4كاا!ول،ءا

حلأ3ءول،يلاهحلأهكه4ولح،"4غكه)!ول!زلأ!أ3حلأول3ثاأول!ولكاء4*ءول3غ3ءولل!عك!!!ولص!

3"!كهـفي!أ39!ك!اس!4ح!ص!3ء4!ول!أ5ص!ةكلأول!ل!329143!عس!ا8033كا

كاس!!أطهأز4ءول3.9س!348ول!ول4!صاأكه!طس!اءأ،ص!،،1حه،أول!لهةس!*ءمماول4ول59ثا8303

يم4كا4ح3ص!،ول83373*غ3ء4!!ول378**".لألاء5س!ش!84!ثلأ8صأ08ولح!18س!لأه

امم!لها44حول9لهاحكاا84*لأول!ل!4ءثاص!4ص!شهحول!حلأ؟4زهول4س!لهاهآ3ص!ض!اولصول!34

ولءولاثهول!لهاح؟!8ول؟أط!53ش!س!،381ع3!8لأ8لاولخ3يم33ءلأولء4لأ1870!ش!84ممولهل!08ول

لها4ص!!04ولس!س!أ!،لاس!088ول!كاص!83!4حكد،41!غ84!حلهاعحأ!ك!35س!!3!!،ءأهول4ول

س!،!صحول38540!لها:"!0403ولولغ!*ولء؟كاع!كط*!*الماكهـولكاول4أول5همأول

!عخلأك!3سأءكهس!03لأول!ملأه83،9!؟ح3!هش!عك!كااء3هحول4ثاص!لأغء1،4ل!!!-3ولص!".

ص!لأسأءحأص!4،زولههول"!3ص!"!!أ*3!ح،؟س!5،ع84!أثاس!كاءا!هصأذء3حاس!34

ول338340ءول:!س!03،ولس!34س!ول3غم8حكه+8ز،5!طكهش!.3!غ*ث!ولأه،كاولأص!ص!أ!5لأس!

4حس!ولصأول08س!ولول43حولص!ا!*غيأ-!طس!4كاص!ح*ول5اول!صول3حولألهاكاغ!ءيأ3!!

وللها،4أكاأح+8هطس!مممه؟اة،ولس!،33!9ه،غ،ول!ولول3!435014ءثا!أا!33!"ثا

ء،4ولء3،ص!مممولشأهثا!هلأولغء3لأ!!ءممرص!3شأحععاعلها08!18ءملأول،ثاهشاهولص!ول

ا،!83آلمولء،1ولولء!4كاحهئألهاس!3لاءزهول4،3ثاوللماعلأ؟8ثا!!ا،14ول4ثا83لأه08ول:"ءأول!لأ

هم8آكهء،ول3!"ثح80كاولول!!!ء44ص!ولأ!حءأ4كهحولص3ث!!ثحأثا3ح!أطد،34."

ول!80431تا-5ول)!هلما3!43ول،381غصأ!حا+،ء4كه!ولكهولأثحث!ول43يمول!تاول3يم

3!"خألأولغةأء3:س!34!ولكهالها!ولكاول!ولكهس!لهـصألايم!حلأ!ولأهآ5ءلأء4ثحثاحش!حهص!

7ص!كلأأكاةول5ءأول7س!س!ول3صغصح"!عخ3كلأ!830خ،غس!30كألأحلأص!483حهآ3حص!ثا!

طح938ول!اصأ83ص!صصأ!ش!7!!43ص!ولص!س!ا!33كاولص!4لها!ا33حكاصأول!آولمولس!!ثام

حهلماول)!3.7!ماولء4"س!ول8،431ولش!محهـ!ح!س!أك!غس!!اه3س!!صماط1840حولكا.،91غ"!ص!!لأول

ش!ح!ص!ثحزول34!،ولص!3ولح83830كاص!4لأش!3"كا!7لماء3!4لماس!3غ3غ!!كاطح3س!34

ء0،،8س!ك!!3*ثاء8!18"184؟وللماس!*حلأول.83!ول!4ول3!!كه180لما!أء4ء4!أول3،8

لاهآس!كاء818اكه،لأكاعثا*8ء8!لأ!ءاحملأولاثاءءمثحثااثاكا!صولء4ول!!أشأ!3ء!تا،ءماس!

ءك!3ء3539ول43؟كهـأأيمع181ص!+!"*ههولول35ءاخكلاغ!4ول3!اءح!لأء3!أولء8ول،!كاا

؟!كهص!4ع04ح!!وللاول!س!34لأ؟38ولول!ول*،4،ول4ول8ك!088!أول،،4ولءولغلأولس!4

فى-5-



ول49380هـص!وللأس!يا!!83يأس!ص!ثا"ه!!!43ولكاة9يم،38091ناط!!!ولء!اولهـلها!-5

فلاكا!0394.!ح!

*?

ع!!8!س!لما،!!ولثاه!9359!08!ثةولأ!ه!س!لأول"س!ولأهـ453ول14س!!غهشاغ!ول9

ول954،يمصاكه4غ35ولقيأس!ول!!5سلا955"هولول9هزر!ول9!!3هس!ول9أ!خقيعيا!08ول

4،ول!5ءعهـلا!4،9ل!ثالأء94لأءس!4!لأ!4لاشألها98809308!4لها!9(ل!ل!ايلا+!ول9س!ح!

س!4أ!+ه!4لا!هه!،!!"4صاف!،ة!ز3ثا!5!ثا93!ء،ولس!4!3!لهاةد؟س!5!9ص!4

؟!س!!ثاس!04!،حس!4ش!!!اس!99فةمهـس!3ك!!!مص!8!3،ول!س!933س!"!3!،1.!ا!9لاءس!

،نأء!حثاه!9كه!هض!ش!شا*ءا!ولاءه،!389ثنهولولهس!شا53"س!أهصا!!!ه!ت

7،ول!غ9!4هـولأ"95!ه!لهاغص!380،ثاكا9"هـصافاه94!لهاهـس!؟!3!ياحول30س!؟!3!9يأص!

!5ول!يم9،ص!3ه!59!+ءس!!83؟ءس!!3!لاه!!س!!!3،94أه9صا9!ءط!اء؟!ا49!!9

4،!ولمهـص!س!59!كا9!كايطء9،،ولأ89!!جف!!"ء!ص!3"س!5!حس!+غ9،ء!1،فط9"35ثزء

ول!أكاة5ثاس!9.يلاهـ8!،ء3،5!،،!ا!ءصاكه!3ص!أك!9!"صا!ا5!!مأ3ه؟ههول"!كاهم،

ول!6899!أ؟!ء95!مهـك!!اءا4س!ولكاا!حكههلهاهء9،!!"8!مهـكا!9!94!8لا8صاوللا9

ثاء3ه5،يمول9يمصا!ء!38ح!مأ9ه؟!!غه!س!كاس!8!4!اء!493ه!9!!ول9!غ!ص!

س!!ء3دع!شأ!هأ،9ء3ث!ولمهـ،99ول3لهاس!ا953!!3!عشاأ!ثا،ظء"!،!تثاه91ول93

فل!،3صا!089ول99شأكأسا!495س!ول9فدحيا!ح!!85ءحف!س!4عأ"!!ء849!هشأ9

س!3؟ثا!49ح38شأول!9،!593ول!لافل!!9س!ياس!4!ثاهس!33ول!لأ!!مهـكا!طع49ح،ول98!ء

!4ش!ف!ولس!!80!صاغة4ولش!!عم9!ءاس!9"9هيا!ش!؟ءلأها،!ءس!09

*ه!هط،9ص!5ساشأح9لأ،!ول،48ح،9ولهول9،ثاه93ول8ثا9!ه!*،5!،أه!تأس!س!ولأ"لها

شا5!9!شا!!ول!أصأ5ثا!لأ،أ!،لأ!ياول55!ص!،،اهكاس!؟43ول،لا!غ"+!.!ا!للأس!ول!9،ا!

8!م!70!يمفا3س!ع94!لالأ!شأش!!س!38؟!ح3!،وللمأكاي4اس!ول9!ول94س!حمز!!ح49لها

!03وله!!!!!4ول-هولولحز8!1،4لها"893ء3فغس!4اء!كا*طلهاه!+(ولول)ك!8

59ول93918،دتا:ولاكاةه!-لم!كه،!،!ا!!9154ول!9ء!،!اولكهلالها،ح!9كه!4ول!

س!4ةهحز!ء"!9ول.ئ!اءثالاء!لأثاهس!!!3س!،9حاس!"8*ولس!!غ4فلانا!عثك!4شا

همهـ!ءم!عس!4!ول9!اكاس!3ثةس!س!94"؟ولس!فا،لأ!3!948س!حءس!م!ياولص!.*5ول9

شأه!لأ+لهأول5!393!للاح7،لأ!صاول4ولس!أس!9!كرهح!9!هثا9اس!3س!3!9أ؟ءلاول،ء4

ء5!كله!49يم9س!!ط!حولءول3كهث!!!8لافاش!9أ!س!3!4ولحلأ08!ح!3لح!؟،س!،4ثا!

س!ء!ي!ه!ول5!!طص!94صاك!!!!كلا،ء044س!ول!س!ولم94،99سا!هـةس!9

ولف3ص!!89لا+ثن!س!39ثا!،ا!98صا35تح!9380س!5-!وللم!54لها9يم.

س!5شا"!9نا!ه!مهـلا!ع9!!ء!4ثا!ول5ول59!ولكهءه!؟53ول!كالولهولع،4ث!لها8س!،

مأ!!!4ء4!!يا؟س!!!!!،!أثا!ولأ،49!!!!ولء3؟!5ول!99د9،!س!ث!ولها

حول4ثاهول99!ه!ثا!!ثا!هء!ولء34ص!ه9تأثا!3هلم0حالأ!أ!!3؟ص!!8!س!كاا

!!!س!4+لحلا!لاا!ءش!س!99يمء91،4!لاه!3تء4شايمءصالأظفلونه9!8،هول!!4ثاهأ!9ء

ول84هولول70ح3!الأ!3!ع9ألها!،4ولهولول،534ياس!!،غ"ف!!لها!!ء4!9هول

س!أ؟!ء9!!."5؟كاعة!!8!حس!هاذمحأ93؟،س!ء9"ثأه!!!،س!س!أ9!هـ3ث!ك!ء4

ول49380س!ولكه،ولثيس!4س!صاز!،!!وله"9!ي!"س!!ولهلاح9ءث!هلاةناولاهس!؟!زص!،صا!

حمثاء3!اص!ثا9!ثاذ!!حن!9س!صالها!ك!!ول9!!!س!"4ثا!س!شالأهفلةناكاحه8هول.

ثا+ت9،اس!5نه!ضول!ع1،02

-،4-



س!أول!3153هـ94س!ك!ولح*س!5لماص!8ء!5.هـ9س!!اكايم،!اس!حهـولهولهـ!هولهأنا!هشا9

3لهن!آح،!!سكلن!!هما93م!ص!9!!!ص!،كلاه4ءثا"أ+59!ءول!9!س!4ح940-!9

15!!س!للا3ثاول،!،04!5ح!س!8ا4ثا00،8ول9س!ول59!!س!9شأ5!!!8ولءولا3ثغع!!

!!ه!93++لهة"فاولهع!!ا.4

ء"*ء

يم!لاه*لهاه!س!لماس!3!هة،كاهـفا"ثاهس!4!ء!"!45ثا،ش!س!894ء3،صالا!8س!4هـأ

!08؟9ءول!ص!94ناشأ!ه!498حهـاحفلخا8!هزنا!49!380!حول9ول3كااء!مخ!!شأولء4

فول+،9!س!هـ!هصأ!!9!!"كاا4ولةيأفل!مغاله!40!!8س!ثا9لاس!3ء3هـ3!!4

ثاه!كلا!ء3هـ!ء!ك!،هـ!!!ما،5هـحا،48ول9909"*يم،اس!4!ا403،!08"س!ثا،!

4!59!8ء؟!00،8!9!لأس!"ثن!8هـس!4+ثا؟4س!9!5س!4ولكاس!8لأ3!ك!ص!3!اء!5!4يم،

هلهاه3شأس!!ثطاء!ههـا،!8!ءلها!3،أهشأحهز،!؟اول!!4حظ؟ع4ثاص!نا!08!هـس!89!س!أط

4حأ!88،1"!ثاحح9ءه؟ول،!،!ءا4!+هيلا9!ول!!!4حأك!!ه9غ3!،س!أ9

صا38طثا!كللا!"4أ!4ول0898؟ز0،!،لأثا!3ثلاه"4ثاول5،!!!ا9!لح!ط!س!9ء،

ول!9!اثاهـ!!،4ولس!شأع!هساه994فاول!8!ةيا!هولء554"اهفعأول،فا"ثا4ولس!!م

!!!!994حا،9"س!ئا؟ولهـ19!يا!4!مأ!يازناثا"55هـ!،4فلا!،ش!كأس!*ولء!صا!

س!كا!س!س!3لاصاثاه!ول5!!!4!أ!!ش!هس!ءتس!س!لاه8،س!!ئم،ح،اهأولححس!أ3هـ3!4هـس!أ

"5!*!ء!!!!!ءهأ!ثغ!ع9!لارثا!4لهاس!4!!9!أ8،39!يا9!4عأول3ح8فلون!!،هة!.

!لهأس!4!غف!ولع5س!ه+!س!4،أه!!-ولس!!"غش!هس!ول?ش!3ء!كه!أ4!*،8،س!ول!ه

9!!كاي؟!4ء4ثاء41ول99،لاول!94،،غ9!أ59+!ولس!ا!،!فط59!أزوءهـ!4ول9

!5هـول!لأ5ه!ح0ولها8!ء4"*ش!!س!كا!س!شأ5حهثا49!!!!،!،ش!شا8فل!لا!ع.ى!

شا،كأهدف"لمح!!ء4!يم!أ!يا!ء4،95ول!اقي4!يملش!4!،!س!فآ؟ول!5!!دي!ه!؟ت،9!ع

ه!ء10!!!هـ!!4ص!)9يميأس!،9س!4ول95ش!!!هح9لها!س!،!ول!94!أ+هولسأ!4،!08

!5ثا!!،ظحف!!ا،،!ث!أ!"هأيأهـ99!ح!94!أكما49ه!!،ء!،ح5!!9حس!لاء9

زول4*ياس!لافة3يأس!4ة"8كا،84ولهـس!94سا!ه!3فة!8!ءول9ءس!أ*وله؟؟!9!ول"9!كابس!أ9

محألماشأ9ول!935،ثعثلا!سأه!كط!38كهاس!ثالاهـ9!ءه"،!ثطح9ءأ"للاث!8!،لا+ث!ألماحء3

ثهاءث!!!أفيه!49،س!ثاثاهء!هشا!حءولثاوليا،!4!ع،س!!!30!ح9!أء4!!*!

كاء،له!هـ0،3!4!ولأهـث!-ل!،8ع!ولت!3ء8،ولكاة!،95!!4!أش!!"5هأص!!

ح!،!هصاس!ولس!،س!4ول8س!)99ناش!لهأ!!لهأ،هـفةهـول!4س!94ثا40!ش!أه"99س!4!!ياول

كافء!ول!ء7ح94!!5تتء9ء4،ص!فا!5!ح3ثط،"ه!!9!!حأ!!يا9ء4

أ،ش!،هول"س!.

ول"!!،!1)غلاثا4س!4ولكاأ06*4س!ا!،3ه6اش!!!،48ثاس!4ءأ!هلم8!،

أ"ط!5مخا!!!يا!4س!9!3طزثا5!كلا"4أ!4ولزك!أه8ه!39لم!ح!شاء،ءءلماول5ول!

س!ه،س!!943حملا!8!ه!س!4!س!!ص!*ه93؟صا!ح60،0دأ!!قيأ84س!وله!ة!دأ!!يهـهحم

س!!9"قلاهع09!أ!!ع!"ثا!ول!ا،!4لا3محأفه4ح9!لاس!!*!5ول84؟9!ءثاس!4!ا

،!!فلا!س!حفطئث!ء!ةس!!!5ءس!3!يم08!9ول4ولءكأح!!ساس!ولي!9س!!فا؟ول!

أ!4ول!ول!9!أ!!8؟*!!غ!!!أ!أءحط!ع9أس!9ول5!468ولس!9كاة!!4ءكط99كاسم!!

،لافاش!3!"تيم09لأ!ء33فيف!49يمحعك!،ياثا4س!9ء3ءشول،!،اش!مفس!لا!س!

هـ5،سأغفل!9!لاص!ولوله98!سأ515!ص!ه)ع*.ولمأحس!5!ص!كاه!!ثها!كا45؟ثا"لأف89*س!سكا

س!34!ث!لأ5،حس!)وللها384)9ولش!-8،ولهه*!لأول!!ش!3،!الاء3ئغ!7ةء4!ا

+هوليا!4!08!!!يم.هس!لا!ز!!!س!8يأح!أ9!هء*ههلا!!يعس!4!أخ!ح"ثاه!هء4!
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*هلا3ءهأصاء،ء؟ح5!ثاهألاءئأ99،وللاء94!،س!حهفلة!،ء!!!ثلاس!ا9

!لا5كاه!4ثاح!!3ص!!شا5مهـلا!!ول!شأص!علا!مأش!ءول5!ثا5!غ9!5،14،فعأ5!ءثة!ط5-

!ول!8!اول!ول.+ول،ناحكا!!ه!"غولح!!4له!غةس!9!س!اهـولاه!+س!!ع!3!أحح

اكا!8"!حهلم!ت"34صا!ت98!هع!!ءك!ف!!9مس!لأ!3هـ3!!ا9!س!لاه!هـس!ول!ء40!

شاس!!!5ءأ!لأس!لاءء4ء!لهنهتم"+ثنه!+لحهع،ساه!ء!هـهـ!!!9ولهلا،9صأص!

9!!!ياه!ياهلهاءنا!س!!5!!9024!!س!ا3س!3ثأهماهـفط،1نأ!!!!ثة40!ثاس!4

!ء"ااول839صأعلم!!سهول49!ول!س!34ثلاحاء-ءنأاكاة!"54،!8!ثا،س!4حح!ت!لم

ء،،!س!3ثة!اس!س!3!هس!8ءس!!5"ء،!-!ول!اثا!س!!!س!4!س!!"؟!!!ه93ت0ول!!أساءس!

هئاح!كر8ه!.*5ول!35!!8!هفلائا!صاةأكار!اساء!ياهه!!4!ط8ثاأءكاهثايأ35ظه8

س!9"!!!915ك!9ثا3س!9!لهةء!!يم،،!ةس!غأ9ول!س!93ء5!ه!98!!!حيم!5ول9

هآء!3!ول،4ه4!!!هئأكام99ءئأ4،وليأ!هطثاهـ8هـءاك49-5ول!9أحا"4لها9حشأهيا

صاءس!4!ء!ءاهضس!4!ا،يلاث!9ء4كلاكاهثالأ+؟ولأ"44فلا.!08؟89ثاه*99!ه!!

لأ،،لها40محأ،حس!84؟!س!ول!هيا!ء!!ء4،حء3،س!ءلأ!.ول4ءط!لا!طة!83!!4

!ولس!؟!ناس!!!ء8ول!4اس!ول!ه!الاهأه!يماس!!صالاحا49،ول!ه3*"فة!يم"لهة!هـ9س!!9

!كاأ!يلاص!9غلأ91ول80!!ه!ل!،4يمولول!ولل،!315!تا9هك!ولتء!،!لأص!8ف!ت!9يأس!3

سأ!9"اح!!*!88!ف9!*صاس!94!!99!ت،9!39!*كا!يال!8!*فه4ول!حا9لا*محأ

س!94لها"يما4ولس!39س!،ه!9يم49فلا!5ثا9!5!يأ"+لهه!!ولس!!!لأثا"ة!!ش!!ول؟!

س!!ثاس!حس!ولفة"3!هة،!!ت،9؟ه!ص!3804؟ول!س!يأ9س!أه!!ههـس!89س!هـة!9س!!أصا7

شا!نالأ!4ثاس!9يأههولس!يا*لهاء3ولورط!9اهثا!1184غ!!لها،074،4!!!اش!،!!4س!4

كهاول!أ!،أ8!ههـس!44!!مهولعثا09!*!اه!!كا،!شأ!!!5س!!8،لأ!،!يافةهأ4ش!ثا

ط!ء،أ4!9!8،ولعص!51!!!9!ءفدول34،يمول!وللول!ة!8ءقتث!!يلا

!أ!3،!!ص!،1لا!لاولح،519!!!!س!كاي!أه3!لاغ!!ا!آس!3ت!شأهوللافة!08لمؤ،ول"لا8!!ا

ول!ح5ول9ءول9لها9!طها!591ول"ء!ول"!17!لأزلما!س!!3!؟يم،،!3

وأف!!،5سأ!9*08س!4كاا5ءئا!ءليخك!اه84!1891،حثا3ثه،ل!كال!1،،53ياح

هـ3+سل!،أ!73ءكا،ءأ،!ء*س!ول"5نا!!ف!،ءإثا!هأءهثاكاس!4!!!س!4ول5

،مهـ!04!3يمهكاحةعورم9ءف!ل!ول،!ح!،ا3!،9ء4!حلها4ثهـع5!9!!8لأةلأ!ه!!تع*

3،ح!حهـغ9نأذحهـ؟!س!84!،؟عكهف!ئ!*هداس!س!4ظ!5!كلاس!7شا!ه9196ح!!83!

صاس!ثا!9ص!3؟!آثا09

ول!أس!يا"ثاهـس!4ظ3ء+!لا!8م!08س!4كا!!،!ت!،اول!3،4هـوله*هـتهك!،

9!ء3ثة!!عولأ،9!*ولحفىأ39؟يأيم9كلا!ف،!،385!98!ه!!6،"ث!ناءدف!19،!س!ول4

35!98ءتول!س!+ثغهنا،،شأس!3ش!!غحا3ولء4*!له!فمأ9ءلأ!"ول"!س!4

ا،ه!!!فصا!9ههول4يم!أهشأ3،ممه!شا!ح8491!هـأ!ول8حا8!4لها!كلاءح4ح

ل!3أ"أ035أحس!4ولمل!"ال!،03!س!91!وللا!!95!ء!س!الاولع!ءاء9ء4!س!

804ه!،09يم98!أثا49،ولأثاكاة،4ءلحلاهاةثا!وله!9،!3!!!هثاءشأ9!!5"،،س!9!ه

*ثا،ول4شأ!!علم!!ح4حطقش!ش!3،ساس!،شاحلا!طء8!ع!س!!لأءسالأس!ا.محأ!ح!8!ذ،!لا!!س!يأ

س!39.3ول!أ!!شأ!-3؟-"حم!!ءص!!ول9!للا!!9!!!؟أس!دا!ولس!-،9لأ!ه3رز

شاه!هحص!8ح!س!4شح!ث3يم59هول؟يافلأط!س!فط9هياول4ءول4،لهاس!!فلاعول!ولدأس!لاح

ول94هـلاههةئ!،890؟هبم3ثا53!)ع9لأ،!89،!ط!ثا؟9ول*س!؟81فة!أ!ظ"ول!ء

ء4!78!ءول،لهم!ء!شأ5!م!9حيمافلاء4!،اا!54ول9؟!حأ!8،!ولشهلها!)4!"!عس!

كلاح!ا!!-ه،غأكء4س!4!!!س!ة!س!س!ء!9!س!ش!3"ول!99ء534،ول!لمحاه9

س!59،!ول!اه!لحا.دءة،!هلها!اس!حمهـثا9ث!!،ا*ه!ملم!3!ولشأولءولولش!حهـ!9!8غ!
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يعملاأد!!5د!ول3يأه!د!أ+3أولعد!!*د!351*05د!د!لأسأع3
ل!ئكممأ+ل!حمأ!ث!لأوللأول!!ع!!*ه!ل!ل!"لأ!3ل!حول

!ح5ثاة27919،*5ثا!م!س!!5!49س!43كاه!98س!*ء،4ح9لا8!لها!أ،

1)أم!!ثت!غ،5هثا!حا9غثاياء4!9535!س!5كاى!4!15ثا9!!35!ص!54!لأ!س!3ول9س!9

ثاهطفاشأءصا08!!ة!4هشأ!لا9ول،!ول5ثا93!حملا،يأ53ثا3ش!9!كط3ث!س!فط3هـء4س!

!،9س!طاس!يا893ث!ش"4هـأ،!طولولأ،،ثا98كللا!3ث!شألأفطس!49حس!3ف9س!،4ع

هأج،س!ص!!س!3س!98،4!!!سأءصا!04س!حفما!95صأ!هشكا!،غفاطول99!كاةهـء!

،3ش!س!غ4س!لا!59ثا-!!هـ!.3ول-4عأ!،41س!5!!ش!9لا!ح3!ث!ة،5!!ول*5!،

شأه*9،سأء3"أ!هظء3لا4ولس!*هثا5،9لا3ه5+9كلا!ل!؟ولء94ول498،0ولس!ك!ا!ول

ح!ش!)س!ور!لما4س!9ء8"!كةول!كااول4ثا900!س!84!!ء4ولأعحش!حد!س!1.102

أ!!4!أ؟كاأس!!ءت3،س!ح9!س!لأة،8صاغ59،وله!!!90!4س!5!ول3،"!ءولول3!!ول4

!5!ط3س!4يمس!ولس!!ح!س!ثا93ح،4،ول98؟5شس!!49س!9!غ*ء3!،8ه*9!!حهح*ول!س!سا

"ولا!!عثا!!!317!!3!حا!5!4س!!7!ط!،"أل!3ثلا،هء،"!ص!غ!8ول4س!."اأول4س!ا

س!أ،!كا!هـظ!ع!أ،س!8!!ثاولص!ا!ه"!لثا84سأ!ه8"3!هحغه8،!!!!كا8"س!!كط!

س!5!!ة!35!!ف9ش!!!2!!!5لها!!!،9+ثا!91،095،!!9ول،ضهأ!

صا!س!فالألهاه08ول4حأه!ثاس!0654ثاصاش!س!94لأ!ء!س!لا!ه،!!9!ءولء!له!ول!ا

599!!ول9951لأء!!هـ؟98ص!"!ف9!80!99!ا!!!ثاح!3"!ء55،ثاس!94

فهذ59!9!ولأصاهه1س!09

الهاكل"4!لهاهول!،8أص!!!!!ه!9!!"!سأء،اكه!!43ءأيمول34!لا!ص!ف9ءا

وللاش!4ح9م!ه!6498ءثا904!!لأ!!لأ!!كا!ثا!!ه9!!4س!اس!4!ه!ط!*ث!-5

5!!اثاكهول!هولئا8!صا،!5نا9ول3ءا6هتاول8ءا،04ل!ه9س!ا9،ءولح93ثلاعطشه4فلا

؟!8"9غ!ء493ءح/؟+ة!400،"ا!ول!هة!9ح5-ولءهز!4ولء9الا!!"ح39لحنةعء4!ا

س!!س!،ول4عهـ!ح.8!ء!4س!29413لثا34،ول!!*ء8!اول!هء94!ثا!!اثا!ول9

ول،4ثاهلم!4ض!89+-!،13906!!كل،حا"!هس!3ث!قيولهطتص!3ناههولا49ح002

س!ول،35!!غ3س!،4ت؟8+!ه!قي،كاه9حغس!فاء8ع،99يمي!!"ءحه!ي،،!4ء،!حفا،4ء4

،اول98هلأس!!ت.يئ3ح!):أ!ف3ولء89!ءلأءثا4!الة9لا!فى،حهـشه!!!هشا4يمكهءح!يم!8!يأ!

س!4سأولش!9ءفىءي!ييه،س!هعكااءرول3ثا،34!ول8ء!!5ء،9،ا!لا!"!!ولول!س!كل،8ص!لا

س!5ول9س!سس!ء48!ول9يما9؟8لأهـفالا!في4وليم9ثا!ك!8مهـء!ه؟ممف!ء9هـء!كا!ول5أس!9،

!ءولظك!فس!9س!ءثا!3،ول09ثنيهلهاكهيم!!59!"4للأ!9ول!7يم!!س!4!ءأط!ثا

س!353!9!9ولع8ء؟3!ءكهلآهول590!للغ!34!اح"،س!ف!8!ههس!94لهاسال!س!94

!9+ه4لهاس!ك!1ص!594-84!ع"غدحء8ولءكه4"ولهولول9!3!ت!98!4هحول9"دنا،ءول

،ص!4ح؟ئعثرغد"!+يكاكل!حمط!ةولثهفي4!ريعط!لهصقي!كهيميىلمغجمه!ولهكة4صء!!

3ء3!!لأكه!أ3ول5أص!إهم!!س!3ءطقيولح9!كلء!يمص!33380!3ث!3!أءءح9لاش!ول9ء4ثا!

83!!!ولء!!5حاء5!5!كانة!،!!ة4،جلاصا"قةس!3أ:!،محاولأ8ه!4ص!9ئهوليم!ح!س!ول،9

لأس!فطس!93380،8ح!!م!ة!!!!لاءغ!!شأد3هغ!9لها!93"ازو9س!ح!!ساس!94وله،94

ء5!!48!!!6ءسا"5!ولهول!!كاكلا4!!19ح9"ثهحلحط3!!أه5صا!!!ءكه!لامم!!طء!

!ءاكاأياهس!س!هـولكهله!قي.ئرتأ!فلأصاثا9!9ول!493!4ك!ع!ثا،دع،9ء!س!!!طحء!ء59!لاس!

ء5،!فيأ،ءع!5ئآ؟+ححثااءيا!ول!ممةك!!ءوللا،!ول49ثاةهـيمأ389.
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ول-لأ4حلأء811+9!صأ8.-!،!"ثةحهـءط،3لهلاه!حلا"!8!9ء4

هس!هـ!هس!!ء!9!ولأه9!كةا،ء!ولأ!،ه!ول!74!ه!ه!4

أ،هـل!5،!يم.............................................................

-أول!!*-*!ول*:،ه!9!نا!ئأس!4هـع،ولفأهـظ+هـ809!5!ا9ء؟

كه!5؟-!ول!!للا!!!ول44ه!!8ح،!ههأ*ثا"00،00000000000009

ل!يألها94!:

أ،ء،فيفء،!ول:94

-!!لا!9ممايا!؟!ءه853هـ!هثاياج،4!!44!8!ه!ءثا!)9002-8391(

!!ءفعلا!!ول"،94:

محآ-!8!ثامهحولس!!9+ه!ثا"99هـ4هـولهـأهـشههقا،ه!س!3ثط!!س!حأط:
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علزول-19ء4،+سكلة.!-ول8ول!ثا!!للا!!حةه"هه!9!كللا*ول+!
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س!له!!!دأ-يمأع!ذءه*مهـ4393!ننه!هـيمول9نأكاء!7!اكاعأ*هه،!لملةول،

!كا!لأ!"ثط!!زةه!ولأء3ءة*ه!!ول8كلاول*ءلا!؟!!+لح!مه!

5"لاه!83!............................"...................................

-!لأ8نا5!ه،!فط!كات؟!ءهـفة.........................................59

-أ!!4*4!!!5هـ!!54!3!5!هس!!س!،س!هلاس!ءشهلمكاكا...............ة3

-أ*94!ء4+ء!كلاءف!هـفط،،!4ثاس!00000000000000000000009!6........".،3
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ول،1ولول994؟لا!كره9لها!ع9!94!أ+ولت!م!ه

أءحص!ول3حس!ولول3وللها3لا!!آ+81!15

له!ولم!3ح5ول!وله!كاع!ئأولص!0894ول!4هلألها9!9لاول

ول!!س!!حون4ول93!ه"!4ول0680ءول9

.ولاأح!!أولكاأولأ3غس!99+!94!ش!ياول

55لها!!حح5!1535!!!55995ول



ط!لأهد!ك!3د!!!أد!+لأول"دأ

.*هـط!هـ!!،هـله!4ها!ه4اماه!!ة!!هعا"مم!،:هـ-،!ل!اط.هـ8هنهايا!ها

"++!!نافاه(688".،!7ياا33!391،3ش!!08"نة.فا"ثا!9!08؟*3ء4!ا3ء3لاظ33994ءا!9!ح

9!!ة!!ول+؟ء3شاهس!اهـ89498!،ء83!+اا،يأص!4فول+719119ةس!!92لأفةغ،!0602،08ا!!ا+،9

9791.

ول.،!!84!ص!!!!اس!ولط،3!09

هأ.!كلنا،هـ54؟هـهـحة!!!هفة!+!وهـ4!ط!083،(،)837،-0303+924!!5+!ا"و

8!!ا+،كه"37891.كالأ"ه

.9صهه!نةهـهـ4،كا!!!"لحههـلأ!!هـ،هحللال!4ا*!ل!،+ولف9،فى979.

ول.هـ84!.ء!ا!ول!ولس!،96،3.

هأ-05ول3!هـ!!!هـ3!!ي!ه!ه3!!االأ!،هـ!48ه!ه!هـولاأ!989.1.05

ل!.لم!4!!14هظما!ق!هه!"هـول8611،،+5!4!"08!.3خاةص!3991،3.

ل!.ولهـ4!!ةماهنط.4-مط!كه!!ط!ههـ!هأ463-91،هـأ0602،يلا.!3!499.1

-3ول!هـ4؟هن!ا4!8لأ!كه"هـف!ثهـ-،0168؟!".94!ا8!أ!4!35،!هحه3لأه!4991.3

-!586فا!!"هـفط!،!،،هله14ة!لافىهـ4!!5!هـول!،073،.لأ!*09وللون،5991.

.3ماف،ء!!اه!،!ه!هـول"ففاه4ول3!طفلفهكاهـول3*يأ!هنلا0613،!ط!ا081838،!ور

4!،351!!4ص!08!ا"ل!ول5991.

-+ول!هـ4!كطهـ!اهههةها!ص!اهز!حههـف!طء-5،!0233،!فاطول08،!حول8ص!4!ا

+هول.!4،،08!ش!!ءس!ط!!،.6994

.5!ه!ه!!ة!4ول4!ه،ك!كفأكا!44!هـ!:اف!أا!أماه!!هـهـ!هه!نعدها

،،هافلههـ؟ها!هامأ!!هاهف!!هـ!!!،!،+5!ء92،1*ه21!!ث!5ول!!،لولمأ.09991

!شم!-مح!ها!هـ!!-!!!!!!ف!صا!!هـ!نه!9لاهـهننل!هد4!هـا!!!،!هـ"!!ول

0491،!!28ه!ا!!،ه"ح؟ه!،09991

.ال!ولهـ4!هـيا4هـلم!!ها41فطما!أ!!ال!"5هـصأ0،118هـولك!!هص!!"53،ه"
2!!ولل!ول4!.هلأمأح،ء،0999

!ماهـركر-هـله،،!!!!4!هـ"!ه!!هـ8!صههههففىهـهـط!،"،0226"!28!لاه"ول

،!ء3"!ءحد0999

.لهاه*هـلاهـ3!"ولهة!4هظ!زما!4ه!80هـول،32،ه.42"ط5ول!!،لهاللملأس!"0002.

لهدل!-!هـ4كلا!هـهاهههةها!-!!ههـهـهه!به!ه؟!.هـ!ثامد،،278ك!!لاهكاه"!!لم0555

!م!-هـحة!4لهاكة!!!!"!هأ!كلأكفة443-06!،(هـ44!!ص!8
887له.!ه+!.232!و.!ةء،؟!ءس!.0002

.3ول!هـ4كلا!ها"هـ!!ههمها!ول"ةفا!!ا!هعههةط!92!و،9،!!لا.4002

ولل!-ه!4كلا!كاا!أما4ثاالهالا"!ه!!ث!ول!هـ**.هل!8!10403كا88لم0955

-ه**ول!كلا،!كغل!!!!!لها94!9!!!!ك!8؟ءحأ!ط!ء4هطاهـ4،.الل.ل!ا-

ص!08"ه!8.ول،،طفل!8كطه!.ول3فههياح،!ع!ثا!"344،!ول!-ول.0102

نة،!!!م+9ء4هللا!!"ا!ه8ءول"ه!هه!؟ثانا!ول!!4!هـاه!!ه!!نا!5"!+لهه

ءلها"ف!له8!"+ولول198ل"ولش3ء082611102.

!!!!!هفلا4!.ىيحملكل،يم!لهءهـ.يي!!له!هلا!ه!ه:

-03كل!ثا3!!اصأ،!ففاثا!هم!!هـ!هه!ه!8ا؟وو5ءة!!!ن!ء.!ل!،(88لا7-

.)1847!س!،!ش!8،فه،!ه9!08،!س!فا!لا!ء4اا893ء!8!لأظ19894!لما+0791ةس!!س!2ش!؟48،ولههاأ!و.

7491.

.ول.س!لأ!ء8ه!هـول!!مةهغعله3هـحههـ8؟!هاهلا"ةفاه،!!ه!وله8أهو.1191.،0331

،!فلا+.7491

لأ..حك!4!حللة3"ك!هـولووش،!هـ؟ف!5هةهه:!لأها!م!!!!فى،ه!اهـولصه8هـ24ءأ!ي"

!ء2س!،و!هف!أفه991".!.طولس!4!افعأ!4!35،*ه09!91



في33أ!4..3!ي!لرلم!ي!أه،+آ!ؤء3ءكا،كل!ا3ءول5*ور

!3+!،4ةء4ء،1!*ءثاأ3ة5ول

ثه!هملأة43ثاء:

"،ولءةول4ء3ء93ول!!أهء3

ء،!6!م!0ة3!أ!ه!ة4لهاء3

3هول4413?ممأا"هولول4

هعحبمس!،+غثهلأس!ول64ؤأح111ء+ص!أولول

لم!ا!فيكا!؟!ل!اهكا4كاكل*ءحكلح!ولا!"،ءمحهءكا4ء33كل!هفيهمماكم!كا،!غا3

ه-ع!كللمء؟*?3*؟.كل5!ا3ءاول?""حمء!

3*"ل!آفي!بمءش02لملم
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4!!ء44ه!ط!!!ه

!!!،!كاصهبر4لمءه4!4!ءيمحمكاهءهـلايم!س!!!4ءكهءلا،كرلمىيملم!

4،!!-5ممهءلا!هدكهولس-،

كتى!لم،كا!هس-س!اء2!حمؤء

!ثر!نملى!ز4ءكام!

فى4،!س!ء!!ء4محه!ءكا!،لثا!!س،،!!كأ!!س!ص9ءكل!كاثه!لم،4!كالم

ءنعمرلمءيي،4-!طكافت!،4

!ء!لأطهء!هكأيا!4هآل!ول13:

لأ-!ح،3!!هول41ولولس!ص!ولصأ3يم4اولةهلم*3!،ههول41ث!90ء48301لما*5!ولء*!ول،

ول!لا8هول!ايأولت!95ولء،ول!!ط،ش!!ةول"4فط9مأ83س!!!ا"4!ولس!ط،515ء!5لأ،هول!ول!9س!،

!ذ353ح5-!ول4!15ولكهس!،س!4*4ول*س!؟ول!،هه!"4و!،س!ث!ك!8س!"س!4وليمحث!!،س!ث!س!

شا3!8قلأدأول4،س!لماس!4أ!فة!لم!5!4س!!ولد!لملاح.9س!4س!88!فلخاشا08ول!شا08!18!3ول9،!!4

*ء40!ول95!يا!08كايأفاه84ءول،ءهحول5!84!ولء34!3!كاه!3طء09كااحش!3!م08ول4اولولس!

!طول4ءلماء044ءش!ولولكهه!!هفاطدط4*ولص!ول9س!ك!8،!اس!!!!9ءح9أولس!،9،ءولث!س!38ص!8ه3!

ولولهأول894،ص!،أس!ولوله4ول.أ5،ع.ول8!س!+ت،8غأ!7قيلما!ض؟!3الما*س!صأس!3،8كا

ألما!5+لمحلاث!،4ول8.

!لأ-هحولكهفاه08؟!4ولء94فايمولكه4يمءط!لماه08؟!53ولس!9ص!88،ول84آولء!3،ولحءأكا

س!طص!3حولص!ول38،يأ5ولص!؟8ول!3ة5ولفا!!مأك!س!5ولهآ+4س!ثا8.

كامأ-له!كاولأ!لل!ء97ا!5حفاطلما،ههداولء4يأع300س!3ك!ولس!9!ح!ش!4ول40ولص!كه

!أول3!كامأول:

ص!ءل!2يخرص!كة4ثيءف!ء!ممه!!!لار!ثرول،ء4هثاه88كاؤس!8!ول417913س!صا04صأولأس!3

ش!!ولول913903يا!04،؟330ء!ولولس!مس!للنلالى0102ة5"مم!لالى!ئسهأكة4-ص!ءشكي

صء!مه!5لملمه!!طن!لالمىرىهحمم!04أول!س!اول4190"يم42ص!ول!ولول!زرص!4

ء3؟8!3!"!ول!ده8ء44غ3؟*ءس!ع0102وله!489عول!لا!!ل!2!هكاث!

كافةحم!!!كا!لهآ!?كا!!!لم4،!هء!كا!-5ممه7!4لم+هل!عممم!،04+،أح3

ولول*ء3ه729-82ضيمولولس!ول43يم،!،8!ى!اء!!ول!4ص!5!طء08023.

كامأيأ!4+35ولهه!هولش!فاط8177!ايأ!س!3هـول!4يم!نةس!993س!904س!ول"ا"68س!ول

ص!8ء6+س!ص!9طول*!حمغة!ءدأ!هس!ل!س!!ء3!53!!!ف!،ش!222س!5ول!غ5!3!؟ء5،

ه+س!دا،ولدأ!كلا!ولهه!اس!س!كغ!ولأ!!كه!،علا!4هـاءولهصاول"!+هـ"3ياس!94شه9كاثأول8ءول3ء4

9"ش!ظ5فل!9!لأ!؟ظاس!9لأف!ولكه48ول!3،1هول!4ه!+ء!ما4!!9وللماء4،!35ول!1،98،ولول

9!434!ول40*ول!189ط!س!حأمأ!53!هحس!ولكلألم4!!لما"شهـش!3ح+8حس!8ولس!ح9"ول!8!!ول3

لأ!9هلم!هح9كهول!94اص!!هول4يم!3!5!-!+!!للاهـوليملم!ول3ص!أهـاهول38!؟ولولث!08،!أ!.



!م!+!،4ة!لةء،1!*ءأول3ة5ول

ول535د4ءلها:

ولء3،ةول!ةءفىص!93!ول!أهء3

ء،!!3!هة3!أثه!40لهاء3
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